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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

            สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข       เครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี   ประจําปงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.2558- 31 มีนาคม 2559)  ประกอบดวยขอมูล จํานวน 3 
สวน ดังนี้   
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  
            อําเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี   ประกอบดวย 6 ตําบล แบงเขตการปกครองออกเปนองคการ
บริหารสวนตําบล 4 แหง เทศบาลตําบล  3 แหง    มีประชากรรวมท้ังสิ้น 33,459  คน   จําแนกเปน เพศชาย  
16,242 คน เพศหญิง 17,217 คน จํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น 12,760 หลังคาเรือน มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
30 เตียง 1 แหง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  7 แหง แบงพ้ืนท่ีการดําเนินงานเปน 3 เครือขาย  ไดแก  
เครือขายชางขาม   เครือขายกระแจะ และเครือขายวังใหม 
            ในดานบุคลากรวิเคราะหตามเกณฑ FTE พบวายังมีสวนขาดในบางตําแหนง  โดยมีการบริหาร
จัดการแกปญหาในเครือขายโดยการจัดจางบุคลากรเพ่ิมโดยเงินบํารุงของหนวยงาน และการสนับสนุนบุคลากร
จากโรงพยาบาลชวยในวันท่ีมีการจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง มีบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทตลอด24ชั่วโมง 
            สําหรับขอมูลการเจ็บปวยของผูรับบริการประเภทผูปวยนอก  ท่ีพบบอย  3  อันดับแรก      ไดแก 
ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  เนื้อเยื่อผิดปกติ   สวนผูปวยใน   โรคท่ีพบบอย ไดแก   Pneumonia ,  COPD   
และ  Cellulitis  และโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาท่ีพบบอย   ไดแก  โรคอุจจาระรวง  โรคปอดบวม 
และโรคPyrexia   และพบวาผูใชบริการกลุมแรงงานตางดาวมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน  

ปญหาท่ีสําคัญดานสาธารณสุขจากการจัดลําดับความสําคัญของปญหา5 อันดับ  ไดแก โรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  โรคไขเลือดออก อุบัติเหตุจราจร การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
 
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงและแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี 

รวมท้ังหมด 9 เปาหมาย18 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานผานเกณฑ 13 ตัวชี้วัด รอยละ 81.25  ตัวชี้วัดท่ี
ไมผานเกณฑ ไดแก เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน,อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน  สวนผลผลิตจังหวัด
ท้ังหมด 9 ผลผลิต 21 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานผานเกณฑ 13 ตัวชี้วัด รอยละ61.90 ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑ 
ไดแก ศูนยเด็กเล็กคุณภาพมากกวารอยละ60,การตั้งครรภซํ้าในกลุมวัยรุน15-19ป , PCU รพ.ผานเกณฑPCA
ข้ัน5 
 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามนโยบายอําเภอลิขสิทธิ์ “การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน”สรุปตาม
UCCARE ดังนี้ 
 Unity of team  มีคณะกรรมการในระดับตางๆท่ีคอยประสานเชื่อมโยงติดตามการดําเนินงาน
ตอเนื่อง  มีการกําหนดมาตรการตางๆรวมกัน เชนมาตรการการบริหารจัดการขอมูลและการสอบสวนอุบัติเหตุ 
มาตรการการปองกัน การบังคับใชกฎหมาย มาตรการดานการรักษาพยาบาล การพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉิน การนําสงผูปวย การคนหาจุดเสี่ยงและวางแนวทางปองกันแกไข 
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Customer focus  มีชองทางการรับรูความตองการหลากหลายและทันเหตุการณ มีการวิเคราะห

ขอมูลและวางแนวทางปรับปรุงแกไข 
 Community Participation  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรตั้งแต
ระดับหมูบาน ชุมชน การบูรณาการงานรวมกับหนวยงานอ่ืน อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
 Appreciation  มีการพัฒนา ER คุณภาพผานเกณฑท้ังในโรงพยาบาลและ รพ.สต.เครือขายทุกแหง 
 Resource sharing  ทองถ่ินสนับสนุบงบประมาณในการดําเนินงาน มีการใชทรัพยากรรวมกัน 
 Essential care  มีการเรยีนรู ทบทวนระบบเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
           
                                 .............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
คํานํา 

 
เอกสารฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2559(ตุลาคม 2558-

มีนาคม 2559) เนื้อหาประกอบดวยขอมูลท่ัวไป สถานการณ สภาพปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี กรอบทิศทาง
การดําเนินงาน การบริหารจัดการ สรุปผลการดําเนินงานในดานตางๆ และผลงานตามนโยบายอําเภอลิขสิทธิ์ 
 คณะผูจัดทํา พรอมรับขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานดานสุขภาพจากทุกทาน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
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ขอมูลท่ัวไปอําเภอนายายอาม 
 

คําขวัญ 
ประตูสูเมืองจันท  ครบครันการศึกษา   คุมวิมานงามตา    ตากสินราชาพักทัพ สมบูรณทรัพยากร 
อาณาเขต 

       ทิศเหนือ         ติดตอกับอําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 
       ทิศใต             ติดตอกับทะเลอาวไทย 
       ทิศตะวันออก    ติดตอกับอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
       ทิศตะวันตก      ติดตอกับอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

การปกครอง 
อําเภอนายายอาม แบงเขตการปกครองออกเปน   6 ตําบล 67 หมูบาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7 แหง  ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ไดแก อบต.นายายอาม อบต.กระแจะ อบต.วังใหม และอบต.
วังโตนด เทศบาลตําบล 3 แหง ไดแก เทศบาลตําบลนายายอาม เทศบาลตําบลชางขาม และเทศบาลตําบล
สนามไชย 
ตารางท่ี 1 การแบงเขตการปกครองจําแนกรายตําบล อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
ลําดับ ตําบล หมูบาน หลังคาเรือน ประชากร เทศบาล อบต. 

1 นายายอาม 15 4985 10252 1 1 
2 ชางขาม 13 1423 4757 1 - 
3 กระแจะ 11 1369 4722 - 1 
4 สนามไชย 8 1391 4401 1 - 
5 วังใหม 10 2164 5610 - 1 
6 วังโตนด 10 1428 3717 - 1 

รวม 67 12,760 33,459 3 4 
                                                ท่ีมา, ขอมูลประชากรกลางป ( กรกฎาคม 58) 

ขอมูลประชากร 
 

           ในป 2559 จากการสํารวจขอมูลประชากรอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (เดือนกรกฎาคม 2558)  
มีประชากรรวมท้ังสิ้น 33,459  คน  จําแนกเปน เพศชาย  16,242 คน รอยละ  48.54  เพศหญิง 17,217 คน
รอยละ51.46  จํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น 12,760 หลังคาเรือน  

สัดสวนประชากรกลุมเด็กปฐมวัย (0-4 ป) ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 959 คน  คิดเปนรอยละ 
2.87 ของประชากรท้ังหมด 

สัดสวนประชากรกลุมเด็กวัยเรียน (5 -14 ป) ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 3,923 คน       คิดเปน
รอยละ 11.72 ของประชากรท้ังหมด 

สัดสวนประชากรกลุมเด็กวัยทํางาน (15-59 ป) ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น  22,246 คน คิดเปน
รอยละ 66.49 ของประชากรท้ังหมด 

สัดสวนประชากรกลุมเด็กวัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป )ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 5,460 คน คิดเปน
รอยละ 16.32 ของประชากรท้ังหมด 

แรงงานตางดาวและผูติดตามท่ีข้ึนทะเบียนท้ังหมด 978  คน 
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เช้ือชาตแิละศาสนา 
            อําเภอนายายอาม มีวัด จํานวน 25 แหง  สํานักสงฆ 7 แหง  ท่ีพักสงฆ  11 แหง  พระภิกษุ 287 รูป 
สามเณร 15 รูป สวนการนับถือศาสนาของประชากร สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.95 นับถือศาสนา
อิสลาม รอยละ 0.05 
การศึกษา 
            มีโรงเรียนท้ังสิ้น  22 แหง ประกอบดวย โรงเรยีนมัธยม 2 แหง โรงเรียนประถม 18 แหง 
(โรงเรียนประถมเอกชน 2 แหง) จํานวนศูนยเด็กเล็กในพ้ืนท่ี  11 แหง (เทศบาล 3 แหง อบต.4 แหง) 
ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

อาชีพหลัก  ไดแก เกษตรกรรม  อาชีพประมงชายฝง การเลี้ยงกุงและรับจาง 
มีสถาบันการเงิน 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ ธนาคารกสิกรไทย 
ขอมูลดานการเกษตร 
 ผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก  
 โรงงานกุงสงออก 2 แหง ไดแก บริษัทจันทบุรีซีฟูดสและโฟรเซนฟูดส ตําบลนายายอาม       อําเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 โรงงานแปรรูปไมยางพารา 3 แหง ต้ังอยูหมู 8  ตําบลนายายอาม หมูท่ี  6 ตําบลวังใหม      และหมู 
10ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 โรงงานน้ําปลา สินวารีพัฒนา ตั้งอยูหมู 14  ตําบลนายายอาม  อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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ขอมูลดานสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
 โรงพยาบาลชุมชน    1     แหง  ขนาด 30 เตียง 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   7 แหง 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   1 แหง  
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  
 รานขายยาแผนปจจุบัน    8 แหง    
 รานขายยาแผนโบราณ    2 แหง    
 สถานผดุงครรภไมมีเตียงชั้น 1/2   4 แหง          
 คลินิกแพทย/คลินิกทันตกรรม   1/1 แหง  
         สถานพยาบาลไมมีเตียงแผนปจจุบันเวชกรรมชั้น 1 1 แหง    
         สถานบริการนวดแผนไทย                              4        แหง     
 

ขอมูลสถานะสุขภาพ 
 
ตารางท่ี 2  อัตราเกิด – ตาย –เพ่ิม ของประชากร อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ป 2552-2558 
 

รายการ  ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
อัตราเกิด 10.37 10.01 9.38 7.08 9.88 8.63 7.07 
อัตราตาย 5.96 6.53 7.25 6.31 6.24 2.97 2.18 
อัตราเพ่ิม 0.41 0.48 0.21 0.77 0.36 0.56 0.48 
อัตราทารกตาย 0 0 0 0 0 0 0 
อัตรามารดาตาย 0 0 0 0 0 0 0 
 

                                                                                        ท่ีมา,สูติบัตร,มรณบัตร ป 52-58 
 
    ตารางท่ี 3 สาเหตุการตายของประชากรอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ป 2555-2558  
 
ลําดับ สาเหตุการตาย อัตราตาย:1000 
  2555 2556 2557 2558 

1.  โรคหวัใจ 2.52 0.65 0.90 0.26 
2. มะเร็งทุกชนิด 0.33 0.06 0.09 4 
3. ความดันโลหิตสูง 0.53 0 0.15 0 
4. ติดเชื้อในกระแสเลือด 0 0.06 0.12 0 
5. สาเหตุการตายอ่ืนๆไมระบุรายละเอียด 0.06 0.23 0 28 

                                                           ท่ีมา,รายงานการตาย ป 55-58 ( 1ต.ค.57- 30 ส.ค.58) 
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ตารางท่ี 4 การเขารับบริการผูปวยนอก/ผูปวยในของเครือขายสุขภาพอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

ป 2555 – 2559(6เดือน) 

ประเภท 
จํานวนครั้ง 

2555 2556 2557 2558 2559(6เดือน) 
ผูปวยนอก 136027 146567 164482 182237 91833 
ผูปวยใน 2665 2781 2399 1743 1088 
วันนอนรวม 8005 8742 8341 5974 3660 
ตางดาว
OPD 

1513 1104 996 1317 964 

ตางดาวIPD 34 20 21 61 62 
ท่ีมา:รายงานการรับบริการผูปวย ป 55-59 ( 6ด.) 

 
ตารางท่ี 5 สาเหตกุารปวยของผูปวยนอก 5 อันดับโรค อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

ป 2555 – 2559(6เดือน) 
 

โรค 
จํานวนครั้ง 

2555 2556 2557 2558 2559(6ด.) 
ความดันโลหิตสูง 17496 16627 20364 22239 13410 
เบาหวาน 8159 9334 10841 11129 6963 
เนื้อเยื่อผิดปกติ 4549 4528 8540 13060 5033 
การติดเชื้อของทางเดิน
หายใจสวนบนแบบ
เฉียบพลันอ่ืนๆ 

7957 7328 8640 9088 5812 

โรคอ่ืนๆของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม 

4104 3074 4810 5614 3502 

                                                         ท่ีมา, รายงานHDC ป 55-59(6เดือน)   
ตารางท่ี 6 สาเหตกุารปวยของผูปวยใน 5 อันดับโรค ป 2555-2558 

 

โรค 
จํานวนครั้ง 

2555 2556 2557 2558 2559(6เดือน) 
Diarrhoea 98 117 107 65 26 
COPD 91 92 94 54 38 
Cellulitis 42 73 120 83 36 
DF/DHF 67 93 32 63 27 
Pneumonia 33 73 66 75 42 
                                                                    ท่ีมา, รายงาน 505 ป 55-59  
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ตารางท่ี 7 อัตราปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับโรค 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ป 2556-2559 (6เดือน) 

 
2556 2557 2558 2559(6เดือน) 

ลําดับโรค จํานวน
ผูปวย
(ราย) 

อัตราปวย/
แสนปชก. 

ลําดับโรค จํานวน
ผูปวย
(ราย) 

อัตราปวย/ 
แสนปชก. 

ลําดับโรค จํานวน
ผูปวย 
(ราย) 

อัตรา
ปวย/แสน

ปชก. 

ลําดับโรค จํานวน
ผูปวย
(ราย) 

อัตราปวย/ 
แสนปชก. 

1.อุจจาระรวง 370 1121.38 1.โรคอุจจาระรวง 309 925.68 1.โรคอุจจาระรวง 220 659.06 1.โรคอุจจาระรวง 114 340.72 
2.ไขเลือดออก 104 315.20 2.ตาแดง 231 692.01 2.ปอดบวม 65 194.72 2.ปอดบวม 35 104.61 
3.ปอดบวม 89 269.74 3.ปอดบวม 98 293.58 3.ไขเลือดออก 39 116.83 3.Pyrexia 25 74.72 
4.ตาแดง 88 266.71 4.อาหารเปนพิษ 85 254.64 4.ตาแดง 38 113.84 4.ไขหวัดใหญ 19 56.79 
5.อาหารเปนพิษ 39 118.20 5.ไขเลือดออก 56 167.76 5.อาหารเปนพิษ 37 110.84 5.ตาแดง 16 47.82 
                                                                                                                                                         ท่ีมา: รายงาน 506 ป 56-59(6ด.) 
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ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลปญหาสาธารณสุขอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ป 2559 
(ตามตารางความสัมพันธระหวางปญหากับหลักเกณฑ) 

 
โรค/ปญหา กลุมวัย ขนาดของ

ปญหา 
ความรุนแรง
ของปญหา 

ความสญูเสยี
ทางเศรษฐกิจ 

ความเปนไปได
ในการแกปญหา 

ความรวมมือ
ของชุมชน 

คะแนนรวม 

โรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง กลุมวัยทํางาน 5 3 5 3 4 20 
โรคไขเลือดออก กลุมวัยเรียน 4 4 4 3 4 19 
อุบัติเหตุจราจร กลุมวัยทํางาน 3 4 5 2 2 16 
การตั้งครรภกอนวัยอันควร กลุมวัยรุน 4 4 3 2 3 16 
ภาวะสุขภาพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและผูพิการ กลุมวัยรุน 4 3 3 3 3 16 
ภาวะสารเคมีตกคางในกระแสเลือดในกลุมเกษตรกรและผูบรโิภค กลุมวัยทํางาน 3 4 4 4 4 16 
ภาวะสุขภาพชองปากในผูสูงอายุและเด็กวัยเรยีน กลุมเด็กปฐมวัย/

ผูสูงอาย ุ
3 3 3 3 3 15 

มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม กลุมวัยทํางาน 3 4 2 3 3 15 
รอบเอวเกินมาตรฐานในกลุมอาย ุ15 ปข้ึนไป กลุมวัยทํางาน 3 4 3 2 2 14 
ภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 6 ป กลุมวัยทํางาน 4 3 3 2 2 14 
การฝากครรภครั้งแรกอายุครรภต่าํกวา 12 สัปดาห กลุมสตร/ีเด็ก

ปฐมวัย 
2 3 3 2 3 13 
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การบริหารจัดการในเครือขาย 
 

การจัดเครือขายบริการสาธารณสุข 

 
             เครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม    จังหวัดจันทบุรี     (CUP นายายอาม)    ไดจัดรูปแบบ
แนวทางการจัดเครือขายบริการสุขภาพตามแนวทางการข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิหรือการข้ึนทะเบียน
ตามแนวทางการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน ON TOP  ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑการประเมิน เพ่ือชวยเหลือกันดานบุคลากรและการรวมจัดบริการระหวางหนวยบริการ    มีสถานบริการ
สาธารณสุขในความรับผิดชอบ   จํานวนท้ังสิ้น 7 แหง   โดยจําแนกเปน 3 เครือขาย ดังนี้ 

1. เครือขายชางขาม  ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลชางขามเปนแมขายและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนายายอาม เปนลูกขาย ประชากรรวม 
10,217 คน  จํานวน 20 หมูบาน   3,995 หลังคาเรือน    

2. เครือขายกระแจะ ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลกระแจะเปนแมขายและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสนามไชยเปนลูกขาย ประชากรรวม 
9,123 คน  จํานวน  19 หมูบาน  2,760 หลังคาเรือน    

3. เครือขายวังใหม    ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวังใหมเปนแมขาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโตนดและบานคลองลาวเปนลูกขาย 
ประชากรรวม 9,327  คน  จํานวน  20 หมูบาน  3,592  หลังคาเรือน    

 
 

ตารางท่ี 9 ขอมูลกําลังคนตามกรอบ FTE โรงพยาบาลนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
 

ตําแหนง กรอบตามเกณฑ FTE1(80%) จํานวนท่ีมี ขาด/เกิน 
แพทย 8 4 -4 
ทันตแพทย 3 4 0 
เภสัชกร 4 4 0 
พยาบาลวิชาชีพ 33 40  0 
สายสนับสนุน (back office) 33 24 -9 

กลุมสนับสนุนบริการ 22 18 -4 
กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ 18 11 -7 
 
 

การบริหารจัดการแกปญหาการขาดบุคลากรในเครือขาย   โดยการจัดจางบุคลากรเพ่ิมโดยใชเงินบํารุง
ของหนวยบริการ และการสนับสนุนเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลลงไปชวยรพ.สต.แมขายในวันท่ีมีคลีนกิโรคเรื้อรัง 
จัดทีมแพทย เภสัชกร ทันตแพทย แพทยแผนไทย ประจําเครือขายบริการ   และใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพท
ตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน 
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การบริหารจัดการทรัพยากร 
  เกณฑการจัดสรรทรัพยากร เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอนายายอาม ปงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

1. งบดําเนินงาน(OP)  จัดสรรเหมาจายให รพ.สต.ละ 20,000 บาท/เดือน 
2. งบ PP คิด 60 บาท*ประชากรท้ังหมด  แบงเปนแผนPPงบกลางเพ่ือการพัฒนางานระดับอําเภอ สําหรับ

การสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคในภาพรวมจํานวน 1,000,000 บาท และแผนPPของรพ.สต.โอนเม่ือ
แผนไดรับการอนุมัติแลว 

3. งบพัฒนา(OP)  จัดสรรให รพ.สต. ตาม OPD visit ละ 5 บาท/ครั้ง    (ใชฐานขอมูล 43 แฟม ท่ี
ตรวจสอบได จาก สปสช.) 

4. งบบรหิารบุคลากร(OP) 642,600 บาท (โอนครั้งเดียว) 
5. ยาและเวชภัณฑมิใชยา,วัสดุทันตกรรม,วัสดุชันสูตร จัดสรรตามท่ีใชจริง จัดหาโดยCUP 
6. การจัดบริการ Central supply หมุนเวียนรวมท้ังเครือขาย 

 
 

ตารางท่ี 10 สรุปเงินคงเหลือและรายรับ-จาย ของโรงพยาบาลนายายอามและรพ.สต.ในเครือขาย  
ป 2559 (1ตุลาคม 58 – 31 มีนาคม 2559) 

สถานบริการ เงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจาย ผลการดําเนินงาน เงินบํารุง
คงเหลือยกไป 

รพช.นายายอาม 9,198,009.50 38,553,239.37 27,711,279.31 10,841,960.06 18,756,279.17 
รพ.สต.นายายอาม 239,654.01 463,892.25 369,679.61 94,212.64 333,866.65 
รพ.สต.ชางขาม 12,350.06 892,427.20 599,255.04 293,172.16 305,522.22 
รพ.สต.กระแจะ 54,787.50 643,790.24 507,464.39 136,325.85 191,113.35 
รพ.สต.สนามไชย 26,079.69 765,159.80 464,865.07 300,294.73 326,374.42 
รพ.สต.วังใหม 234,825.58 618,615.53 523,161.56 95,453.97 330,279.55 

รพสต.บานคลองลาว 100,567.77 677,784.38 353,300.78 324,483.60 425,051.37 
รพ.สต.วังโตนด 203,969.25 561,657.97 457,241.68 104,416.29 308,385.54 

รวม 10,070,243.36 43,176,566.74 30,986,247.44 12,190,319.30 22,260,562.66 
                                                              ท่ีมา: รายงานการรับ-จายเงินบํารุง ป 2559(1ตุลาคม 58-31 มีนาคม 59) 
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งบ

ดําเนินงาน

(OP)

งบ PP
งบพัฒนา 

(OP)

งบ

บริหาร

บุคลากร

(OP)

รวมเงินจัดสรร

งบคา
เสื่อม ป 

2558 

(80%)

งบ OP/PP 

Individual 

data ป 58-59

งบตาม
เกณฑ

คุณภาพ 

QOF ป 58

งบตาม
ผลงาน ป 

58

คาตอบแทน

กําลังคน 

(ฉ.8) ป 59

รวมยอดเงิน
จัดสรร

ยา เวชภัณฑมิใชยา วัสดุทันตกรรม

วัสดุ

วิทยาศาสต

รฯ

รวมยา/
เวชภัณฑมิใช

ยาฯลฯ

รวมยอด
จัดสรรทั้งสิ้น

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4 (6) (7) (8) (9) (10)
(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+

(10) (12) (13) (14) (15)

(16)=(12)+(13)+(1

4)+(15) (17)=(11)+(16)

รพ.สต.นายายอาม 120,000  60,000  20,805   -      200,805   79,000   17,580.76   81,073.85 795.00     57,600    436,854.61  84,714.23 11,377.12  -        -       96,091.35    532,945.96 

รพ.สต.ชางขาม 129,630  137,300   42,310   123,795  433,035   89,600   32,187.72   138,385.70  2,361.00  72,000    767,569.42  76,766.39 18,965.43  18,704.09 8,176.00  122,611.91  890,181.33 

รพ.สต.กระแจะ 125,500  135,000   34,045   18,018 312,563   93,500   25,553.20   152,688.93  -          90,000    674,305.13  206,640.98  32,230.48  3,801.40 3,136.00  245,808.86  920,113.99 

รพ.สต.สนามไชย 104,870  26,900  25,415   243,369  400,554   94,200   17,880.14   144,763.05  2,270.00  72,000    731,667.19  222,736.63  41,242.23  5,510.00 4,206.00  273,694.86  1,005,362.05 

รพ.สต.วังใหม 120,000  60,000  34,075   -      214,075   91,600   19,588.07   184,681.81  454.00     75,600    585,998.88  141,207.77  31,667.78  25,333.62 3,336.00  201,545.17  787,544.05 

รพ.สต.คลองลาว 120,000  50,000  27,225   131,292  328,517   90,800   23,466.51   178,661.68  2,293.00  54,000    677,738.19  113,084.12  18,551.78  -        9,932.00  141,567.90  819,306.09 

รพ.สต.วังโตนด 120,000  101,760   21,790   -        243,550   91,300   10,652.29   169,671.89  91.00      57,600    572,865.18  77,193.60 13,755.82  -        1,000.00  91,949.42    664,814.60 

รวม 840,000  570,960  205,665 516,474 2,133,099  630,000  146,908.69 1,049,926.91  8,264.00  478,800  4,446,998.60 922,343.72 167,790.64  53,349.11 29,786.00  1,173,269.47  5,620,268.07 

สรุปยอดการจัดสรร งบประมาณเงิน ยา/เวชภัณฑมิใชยาฯลฯ ให รพ.สต.ในเครือขาย ปงบประมาณ 2559

หนวยงาน

งบประมาณเงินเหมาจายรายหัว ยา/เวชภัณฑมิใชยา/วัสดุทันตกรรม

( ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
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     สถานการณทางการเงิน ของ คปสอ.นายายอาม เดือนมีนาคม 2559

   - อัตราสวนทุนหมุนเวียน Current Ratio(เทา)  เกณฑ > 1.5                            =                   1.27 เทา

   - อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เทา) เกณฑ > 1.0                           = 1.11 เทา

   - อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินที่ตองชําระ (เทา) เกณฑ > 0.8 = 0.86 เทา

   - เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) (บาท)                                  = บาท

   - อัตรากําไรสุทธิ(ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) เกณฑ > 0%                  = 9.85 %

6,892,137.77  
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รายการ  แผนทั้งป  ประมาณการที่ควรเปน
            คาที่เปนจริง     

     ณ 31 มี.ค.59
สวนตาง  รอยละจากแผน ควบคุม/ติดตาม

P04 รายได UC 43,669,560.00              21,834,780.00             23,314,261.71              1,479,481.71              6.78                          เปนไปตามแผน

P05 รายไดจาก  EMS 108,000.00                  54,000.00                  11,350.00                    42,650.00-                  78.98-                        ไมเปนไปตามแผน

P06 รายไดคารักษาเบิกตนสังกัด 362,000.00                  181,000.00                 274,653.25                  93,653.25                  51.74                        เปนไปตามแผน

P07 รายไดคารักษาเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง 4,187,400.00                2,093,700.00              2,127,951.30                34,251.30                  1.64                          เปนไปตามแผน

P08 รายไดประกันสังคม 2,268,600.00                1,134,300.00              1,300,478.27                166,178.27                 14.65                        เปนไปตามแผน

P09 รายไดแรงงานตางดาว 450,000.00                  225,000.00                 265,749.51                  40,749.51                  18.11                        เปนไปตามแผน

P10 รายไดคารักษาและบริการอื่น ๆ 4,774,800.00                2,387,400.00              2,489,970.95                102,570.95                 4.30                          เปนไปตามแผน

P11 รายไดงบประมาณสวนบุคลากร 32,248,220.00              16,124,110.00             16,264,304.68              140,194.68                 0.87                          เปนไปตามแผน

P12 รายไดอื่น 4,340,830.00                2,170,415.00              1,906,472.89                263,942.11-                 12.16-                        ไมเปนไปตามแผน

P13 รายไดงบลงทุน 9,918,875.00                4,959,437.50              5,735,648.40                776,210.90                 15.65                        เปนไปตามแผน

P13S รวมรายได 102,328,285.00 51,164,142.50           53,690,840.96             2,526,698.46             4.94 เปนไปตามแผน

P14 ตนทุนยา 6,770,495.00                3,385,247.50              4,045,681.05                660,433.55-                 19.51-                        ไมเปนไปตามแผน

P15 ตนทุนเวชภัณฑมิใชยาและวัสดุการแพทย 2,579,550.00                1,289,775.00              1,184,444.92                105,330.08                 8.17                          เปนไปตามแผน

P16 ตนทุนวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 2,500,000.00                1,250,000.00              1,103,409.90                146,590.10                 11.73                        เปนไปตามแผน

P17 เงินเดือนและคาจางประจํา 32,263,070.00              16,131,535.00             16,271,430.26              139,895.26-                 0.87-                          ไมเปนไปตามแผน

P18 คาจางชั่วคราว 8,775,310.00                4,387,655.00              3,894,528.42                493,126.58                 11.24                        เปนไปตามแผน

P19 คาตอบแทน 14,633,570.00              7,316,785.00              6,940,277.06                376,507.94                 5.15                          เปนไปตามแผน

P20 คาใชจายบุคลากรอื่น 2,267,370.00                1,133,685.00              964,806.12                  168,878.88                 14.90                        เปนไปตามแผน

P21 คาใชสอย 6,176,733.00                3,088,366.50              2,864,223.46                224,143.04                 7.26                          เปนไปตามแผน

P22 คาสาธารณูปโภค 3,260,740.00                1,630,370.00              1,531,194.33                99,175.67                  6.08                          เปนไปตามแผน

P23 วัสดุใชไป 2,195,454.00                1,097,727.00              1,058,953.75                38,773.25                  3.53                          เปนไปตามแผน

P24 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 5,124,573.00                2,562,286.50              2,869,484.78                307,198.28-                 11.99-                        ไมเปนไปตามแผน

P25 คาใชจายอื่น 13,737,945.00              6,868,972.50              8,518,094.83                1,649,122.33-              24.01-                        ไมเปนไปตามแผน

P26S รวมคาใชจาย 100,284,810.00 50,142,405.00           51,246,528.88             1,104,123.88-             -2.20 ไมเปนไปตามแผน

P27S สวนตางรายไดหักคาใขจาย (NI) 2,043,475.00 1,021,737.50 2,444,312.08 3,630,822.34 355.36                       เปนไปตามแผน

สรุปแผนประมาณการ (P28=P27-P13+P24) -2,750,827.00 -1,375,413.50 -421,851.54 2,547,413.16 185.21-                       เปนไปตามแผน

ขอมูลคาดการณเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทําแผน

P40  เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (NWC)  5,610,382.20 2,805,191.10              5,906,205.37 3,101,014.27-              

P50 เงินบํารุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.58 7,209,208.25 3,604,604.13              11,435,328.14 7,830,724.02-              

P60 หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย.58 -10,484,516.91 5,242,258.46-              -13,901,224.14 8,658,965.69              

รายงานขอมูลการติดตามรายไดและคาใชจาย (Planfin) ปงบประมาณ 2559 ของ CUP นายายอาม ณ วันที่  31 มีนาคม 2559
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กรอบทิศทางการพัฒนางาน 

วิสัยทัศน 
            ระบบบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน      ภาคีเครือขายมีสวนรวมดูแลสุขภาพแบบองครวม เพ่ือ
ประชาชนอําเภอนายายอามสุขภาพดี 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการของสถานบริการทุกแหงใหมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนุน/สงเสริมใหองคกรสวนทองถ่ิน องคกรชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 

ดูแลสุขภาพ 
 

คานิยมองคกร 
 
 ซ่ือสัตย  สามัคคี  มีวินัย  ใจบริการ  ทํางานเปนทีม 
 
วัฒนธรรมองคกร 
 ทํางานโดยมุงเนนผูรับบริการและประสานงานในชุมชน 
 
มุมมองและความตองการภาคประชาชน 
1. ตองการการมีสุขภาพท่ีดี 
2. ตองการทราบผลการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
3. ตองการใหไดรับการสงตออยางเหมาะสม 
4. ตองการรับทราบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
 
ทิศทางการพัฒนาองคกร 

1. พัฒนา/สรางเครือขายการบริการการแพทยฉุกเฉิน 
2. พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานHA และพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามมาตรฐานPCA 
3. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบบริการโรคไมติดตอเรื้อรังโดยทีมหมอครอบครัว 

 
ระบบและกลไกการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร 

การขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร
พัฒนาสุขภาพประจําปท้ังในระดับสถานบริการ และระดับอําเภอโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับ 
มุงเนนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ กลุมเปาหมาย และพ้ืนท่ีในเครือขาย เพ่ือใหเกิดแนวทางการพัฒนาท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเปนรูปธรรมในการปฏิบัติท่ีตอบรับตอปญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 



-14- 
ตอบสนองตอนโยบายดานสุขภาพ สะดวกตอการนําแผนไปปฏิบัติ และมีกลไกในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลระดับอําเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 
ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพ จําแนกตามเปาหมายบริการ 

 อําเภอนายายอาม    จังหวัดจันทบุรี   ปงบประมาณ 2559   
เปาหมายบริการ งบประมาณ 

1 ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบรกิารสุขภาพท่ีเหมาะสม 2,679,942 
2 ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 22,699,090 
3 ประชาชน ผูเสพ และผูติดยาเสพติดไดรับการปองกัน บําบัด รักษาและฟนฟูจากปญหายาเสพติด 62,800 
4 โครงการสนับสนุนเปนเมืองศูนยกลางบริการสุขภาพในอาเซียน บูรณาการกับเปา

2 

5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข 513,200 
6 นโยบายดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกนําไปใชทุกหนวยงาน บูรณาการกับเปา

5,7 
7.นโยบาย ยุทธศาสตร และระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 11,099,652 
8.ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 419,240 
9.โครงการทศวรรษแหงการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิ 292,820 

- งบสํารอง 326,733 
- คาใชจายดานบุคลากร 14,873,942.80 

รวม 59,967,419.80 
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เครือขายบริการสุขภาพนายายอาม

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เปาหมายที่  1 ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการบริการดาน
สุขภาพที่เหมาะสม

ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการจัดการ
ปญหาสุขภาพของพื้นที่ใหสอดคลองกับบริบทและกลุมวัย

เกณฑชี้วัด (KP)
เกณฑชี้วัด (  Ko)

1.อัตราสวนการตายมารดา ไมเกิน 15 ตอการเกิดมี

ชีพแสนคน
108 0 0.00 1.รพสต.แมขาย/เดี่ยว มีการจัด ANC คุณภาพ  ไมนอยกวา  รอย

ละ 80
7 7

100.00

2.เด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

ไมนอยกวารอยละ 85 1,423 1,419 99.71

2.หนวยบริการปฐมภูมิ มีการจัดWCC คุณภาพ  ไมนอยกวา  รอย
ละ 80 7 7 100.00

3.ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ มากกวารอยละ 60 11 6 54.55

3.อัตราเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก อายุ ต่ํากวา 15 ป ไมเกิน 6.5 ตอประชากร

เด็กอายุต่ํากวา 15 ป

แสนคน 5,753 0 0

4.อําเภอมีโรงเรียนผานเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร อยางนอย 1 แหง/ 
อําเภอ

1 ยังไมไดประเมิน

4.เด็กนักเรียนอายุ 5-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน ไมเกินรอยละ 10อายุต่ํา

กวา 15 ป นอยกวาหรือ

เทากับ 6.5 1,116 171 15.32

5.การตั้งครรภซ้ําในกลุมวัยรุนอายุ15-19 ป  ไมเกินรอยละ 10

32 5 15.63

5.อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ป  ไมเกิน50 ตอ 

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปพันคน 1,128 8 7.09

6.รพ.ผานเกณฑการประเมินคลินิก NCDคุณภาพ รอยละ70

1 1 100.00

6.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16 ตอประชากร

แสนคน 33,459 8 23.90

7.รพ. มีระบบการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐาน  ไมนอยกวารอยละ 50

1 0 0.00

7.ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึงประสงค ไมนอยกวารอยละ 30 4,775 4,345 90.99

รวมเปาหมายที่ 1 7 ตัวชี้วัด ผาน 5 รวม 1  ผลผลิต 7 ตัวชี้วัด ผาน 3

เปาหมายที่ 2 .ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพที่มี ผลผลิตที่ 2 การยกระดับคุณภาพการบริการในหนวยบริการ

คุณภาพมาตรฐาน สุขภาพทุกระดับใหมีความปลอดภัย และไดมาตรฐาน

เกณฑชี้วัด (KP) ตามเกณฑที่กําหนด

8.การสงตอผูปวยนอกเขตบริการสุขภาพลดลง รอยละ 50 0 0 100 เกณฑชี้วัด (  Ko)

9.สถานบริการสุขภาพภาครัฐผานการรับรองมาตาฐานเพิ่มขน รอยละ 10 
8 รอประเมิน

8.โรงพยาบาล ผานมาตรฐานคุณภาพ HA (ขั้น 3) มากกวารอยละ 80
1 รอประเมิน

รวมเปาหมายที่  2 2 ตัวชี้วัด ผาน 1 รวม 1  ผลผลิต 1 ตัวชี้วัด

ผลการพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรสุขภาพจันทบุรี ป 2559 จําแนกรายเปาหมาย/ผลผลิตจังหวัด (ตค.58-มีค.59)

เปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับจังหวัด เกณฑชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธและเกณฑชี้วัด เกณฑชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เปาหมายที่  3 ประชาชน ผูเสพ และผูติดยาเสพติดไดรับ

การปองกัน บําบัด รักษาและฟนฟูจากปญหายาเสพติด ผลผลิตที่  3 การปองกันบําบัด รักษาแ ละฟนฟูจากปญหายาเสพติด 

เกณฑชี้วัด (KP) เกณฑชี้วัด (  Ko)

9.อัตราการคงอยูขณะบําบัดรักษา (Retention Rate) รอยละ 85 4            4          100       

10.ผูเสพ ผูติดยาและสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่องเปนระยะเวลา
 3เดือน หลังการจําหนายจากการบําบัดรักษาครบตามกําหนด 

(Early remission rate)

รอยละ 50 2 2 100.00 10.ขอมูลในฐานระบบรายงานระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพ
ติด (บสต.) มีคุณภาพ

รอยละ 90 6 4 66.67

รวมเปาหมายที่ 3 1   ตัวชี้วัด ผาน 1 รวม 1 ผลผลิต 2 ตัวชี้วัด ผาน 2

เปาหมายที่ 4  โครงการสนับสนุนเปนเมืองศูนยกลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน

ผลผลิตที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของเมืองบริการสุขภาพ
อาเซียน    ผานความรวมมือกับภาคีทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ

เกณฑชี้วัด (KP) เกณฑชี้วัด (  Ko)

11.จํานวนโรงพยาบาลที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

2 แหง 11.คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพของประชาชน/
 ผูรับบริการ

 มากกวารอยละ 80

12.รายไดจากการจัดบริการสุขภาพแกชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น  รอยละ 5 126425 381244 >100%

รวมเปาหมายที่ 4 1   ตัวชี้วัด รวม 1 ผลผลิต 2 ตัวชี้วัด ผาน 1

เปาหมายที่  5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5  การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพ    บุคลากรมีความสุขและเปน

ตนแบบคนสุขภาพดี

เกณฑชี้วัด (KP) เกณฑชี้วัด (  Ko)

12.มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางมืออาชีพในระดับจังหวัด

ทุกจังหวัดมีแผน

13.บุคลากรทางการแพทย ทีมสหวิชาชีพไดรับการพัฒนาศักยภาพตาม 
Service plan

 รอยละ 80

8 8 100.00

พัฒนาบุคลากร 14.บุคคลากรที่ผานเกณฑดัชนีชี้วัดความสุขไทย มากกวารอยละ 80 100 74 74.00

อยางมีอาชีพ ระดับ 3 

ขึ้นไป

รวมเปาหมายที่  5 1 ตัวชี้วัด รวม 1 ผลผลิต 2 ตัวชี้วัด

เปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับจังหวัด เกณฑชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธและเกณฑชี้วัด เกณฑชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เปาหมายที่  6  นโยบายดานการปองกันทุจจริตและ ผลผลิตที่ 6  การพัฒนาหนวยงานสาธารณสุข ใหมี

ประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกนําไปใชทุกหนวยงาน การบริหารแบบธรรมาภิบาล  

เกณฑชี้วัด (KP) เกณฑชี้วัด (  Ko)

 13.ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน (Integrity andTransparency Assessment : ITA)

ระดับ5 

1 0 0

15.สสจ./รพ.ผานเกณฑการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

assesment : ITA)

มากกวารอยละ 50 8 0 (อยูใน

ระดับ2)

0.00

รวมเปาหมายที่  6 1 ตัวชี้วัด รวม 1 ผลผลิต 1 ตัวชี้วัด

เปาหมายที่  7  นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดาน
สุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ผลผลิตที่ 7  การพัฒนาระบบขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขในทุก
ระดับใหมีความเขมแข็ง เสริมสรางระบบการวางแผนและการ

บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เกณฑชี้วัด (  Ko)

16.จํานวนองคความรู นวัตกรรมทางสุขภาพที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการสุขภาพของจังหวัด

1

รวมเปาหมายที่ 7 รวม 1 ผลผลิต 1  ตัวชี้วัด

เปาหมายที่  8  ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

ผลผลิตที่ 8  การสรางเสริมสุขภาพตามวิถีของชุมชน ดวยวัฒนธรรม 
 และสิ่งแวดลอมทางสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี

เกณฑชี้วัด (KP) เกณฑชี้วัด (  Ko)

14.อัตราการปวยดวยโรคที่สําคัญของจังหวัดลดลง 17.อําเภอผานมาตรฐานการจัดการเฝาระวังควบคุมโรคระหวางประเทศ 
(IHR2005 )*

รอยละ 60

 1) อัตราปวยโรคไขเลือดออก ไมเกิน 200 ตอแสน
ประชากร 33459 8 23.9

18.ตําบลที่ผานมาตรฐานตําบลจัดการสุขภาพระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 30  

6 2 33.33

2) อัตราปวยโรคเบาหวานรายใหม ไมเกิน 741 ตอแสน
ประชากร 33459 169 505.09

19.ตําบลที่บรรลุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานในกลุมเปาหมายตามประเด็น 
OTOP   *

รอยละ 30  

6 2 33.33

3) อัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม  ไมเกิน 1509 ตอ
แสนประชากร 33459 318 950.41

20.สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐทุกแหงมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยติด
เชื่อที่เปนไปตามมาตรฐาน 8 8 100.00

 15.รอยละของอําเภอที่สามารถควบคุมโรคติดตอสําคัญของพื้นที่
ได

รอยละ 50

1 1 100

16.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

ระดับ 5 

17.มีระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เปนไปตามมาตรฐาน 
ครอบคลุมทุกพื้น 8แหง 8 100

รวมเปาหมายที่ 8 4  ตัวชี้วัด ผาน 5 รวม 1 ผลผลิต 4  ตัวชี้วัด 3

เปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับจังหวัด เกณฑชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธและเกณฑชี้วัด เกณฑชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
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เปาหมายที่  9  โครงการทศวรรษแหงการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ

ผลผลิตที่ 9  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและองครวม

เกณฑชี้วัด (KP) เกณฑชี้วัด (  Ko)

18.อําเภอมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิ กับชุมชนและทองถิ่นอยางมี คุณภาพ

มากกวารอยละ 80

1 1 100

20.อําเภอที่บรรลุผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานในกลุมเปาหมายตามประเด็น 
 ODOP*  ดวยกลไก DHS

มากกวารอยละ 80

1 1 100.00

21.PCU รพ.ผานเกณฑคุณภาพ PCA ขั้น 5 รอยละ 100 1 0 0.00

รวมเปาหมายที่ 9 1  ตัวชี้วัด รวม 1 ผลผลิต 2  ตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น 18  ตัวชี้วัด ผาน 13 81.25 รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด ผาน 13 61.90

(วัดระดับอําเภอ16ตัว)

  

ผาน1ตัว 



 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

และตามแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายอําเภอลิขสิทธ์ิ 
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สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

Unity of team 

- มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ 

- มีคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

- มีการประชุมคณะกรรมการติดตามงานอยางตอเนื่อง 

- มีการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ 

- มีการกําหนดมาตรการการดําเนินงานรวมกัน 

ประกอบดวย 

- มาตรการการบริหารจัดการขอมูลและการสอบสวนอุบัติเหตุ  มีการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนน,มีการตรวจสอบอุบัติเหตุทางถนนแลวนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ ปจจัยเสี่ยง 

- มาตรการดานการปองกัน  กําหนดจุดเสี่ยง จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุซํ้าซากในเขตอําเภอนายายอาม  

แบงเปน1.ถนนสายหลักสุขุมวิท จุดเสี่ยงไดแก แยกทางเขาอําเภอนายายอาม,สี่แยกไฟแดงหนอง

แหวน,เนินธงชัย,เนินเนรมิต,ปากทางแทรกเตอรื,สี่แยกไฟแดงชางขาม,สี่แยกไฟแดงหนองสีงา,สี่แยกไฟ

แดงนายายอาม,หนาวิทยาลัยการอาชีพ,หนาโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา 2.ถนนสายรอง ไดแก สายหนองสี

งา-คุงวิมาน,สายคลองชาก-ชางขาม,ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ,สายนายายอาม-แกงหางแมว,สายวังใหม-

คลองลาว 

- มาตรการดานการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง มาตรการ 3ม 2ข 1ร (ไมสวมหมวกนิรภัย,อุปกรณ

สวนควบไมครบ,เมาขับข่ี,ไมคาดเขมขัดนิรภัยและขับรถเร็ว) ดําเนินการจับปรับ 

- มาตรการดานการรักษาพยาบาล  การพัฒนาระบบ Trauma fast track, การนําสงผุปวยอุบัติเหตุทาง

ถนนผานระบบ 1669, ผูปวยวิกฤติไดรับการนําสงโรงพยาบาลโดย ALS, การพัฒนา ER คุณภาพ และ 

EMS คุณภาพ : ความพรอมดานอาคารสถานท่ี มาตรฐานการรักษาพยาบาล และการมีสวนรวมของ

เครือขาย, การสงตอโดยใชโปรแกรม Thai refer ครอบคลุมท้ังอําเภอ 

- มาตรการดานบริหารการจัดการ  ใชกระบวนการ DHSในการทํางานระดับอําเภอ จัดตั้งคณะกรรมการ

ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน เพ่ือประสานการทํางานรวมกัน ท้ังเพ่ือการเขาถึงผูประสบภัยได

รวดเร็วและชวยเหลือไดอยางปลอดภัย เพ่ือคนหาและแกไขจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และเพ่ือพัฒนา

ระบบแพทยฉุกเฉินในแหลงทองเท่ียว 
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Customer focus 

- มีชองทางการรับรูความตองการผานทางหลายชองทาง เชน website,facebook,Line,โทรศัพท,ตูรับ

ความคิดเห็น,ทางวาจา และจากเวทีการประชุมในระดับตางๆ 

- มีการนําขอมูลความตองการมาวิเคราะห และปรับปรุงแกไข 

- เพ่ิมชองทางการสื่อสารในการสงตอผูปวยฉุกเฉิน 

Community Participation 

- จัดประชุมเครือขายระดับอําเภอ ตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัคร มูลนิธิ เอกชน 

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร ตั้งแตระดับหมูบานหรือชุมชนของ

ตนเอง บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- มาตรการดานชุมชน บูรณาการทุกภาคสวน 

- อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ครอบคลุมทุกตําบล 

Appreciation 

- การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ 85.43 

- พัฒนา ERคุณภาพผานเกณฑในหนวยบริการทุกแหง 

Resource sharing 

- มีการใชทรัพยากรจากชุมชน คน เงิน ของ ขอมูล รวมกัน 

- ทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

Essential care 

- มีการเรียนรู ทบทวน การจัดระบบดูแลสุขภาพ 

- มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความสอดคลอง เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-21- 

งานคุมครองผูบริโภค 

 
ผลการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค อําเภอนายายอาม ไตรมาส 2 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559) 
1.ตรวจประเมินตามมาตรฐานสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะปดสนิท  อ.นายายอาม จํานวน 7 แหง 
2.การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพจากสถานท่ีผลิต/สถานท่ีจําหนาย 
 2.1 เก็บตัวอยางนมโรงเรียน จากโรงเรียนวัดชางขาม จํานวน 1 ตัวอยาง 
 2.2 เก็บตัวอยางเนื้อหมู จากตลาดสดนายายอาม จํานวน 1 ตัวอยาง 
 2.3 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ ชื่อถ่ัวกรอบแกว จากสถานท่ีผลิตอาหาร Primary GMP 
3.การเฝาระวังการโฆษณาดานสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย 
 ดําเนินการสืบคนขอมูลทาง internet เก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีผิดกฎหมาย ชื่อ เหมยหยง 
จํานวน 1 เรื่อง 
4.การขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชนนํารอง 
 4.1 เขียนโครงการรายละเอียดของกิจกรรมสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชนนํารอง คือ ตําบลวัง
ใหม, ชางขาม, กระแจะ 
 4.2 คนขอมูลและจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
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งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ 
 

แนวทางการปองกันการแพยาซํ้า 
             กําหนดแนวทางการปองกันการแพยาซํ้าและการปองกันการแพยาขามกลุม 
1. พยาบาลซักถามประวัติเม่ือแรกรับรักษา คัดกรอง สอบถามประวัติการแพยาของผูปวยจากแหลงขอมูล

ทุกอยางท่ีมี เชน ตัวผูปวย ญาติ ผูดูแล บัตรแพยา จดหมายสงตัว เปนตน 

2. เภสัชกรบันทึกแพยาในคอมพิวเตอร เปนการแจงเตือนเพ่ือปองกันการสั่งยาซํ้าของแพทย   

 3.   ผูปวยนอก  
- เภสัชกรเช็คประวัติแพยาของผูปวยกับยาท่ีแพทยจายทุกครั้งวามียาท่ีผูปวยแพหรือยากลุม
เดียวกับผูปวยแพหรือไม ถามีใหโทรปรึกษาแพทยผูจายยากอนสงมอบยาใหผูปวย 
- ซักประวัติแพยาทุกครั้งกอนสงมอบยาใหผูปวย 

4.  ผูปวยใน 
- พยาบาลติดปายแพยาสีชมพูพรอมรายละเอียดไวท่ีหนาชารตและหนารถเข็นยาของผูปวยใน 
พรอมท้ังบันทึกการแพยาลงในใบสั่งยาผูปวยในทุกหนา 
- เภสัชกรลงประวัติแพยาใน drug patient profile ทุกครั้ง 
- เภสัชกรเช็คประวัติแพยาของผูปวยกับยาท่ีแพทยจายทุกครั้งวามียาท่ีผูปวยแพหรือยากลุม
เดียวกับผูปวยแพหรือไม ถามีใหโทรปรึกษาแพทยผูจายยากอนสงมอบยาใหผูปวย 

ผลลัพธการดําเนินงาน: มีการแพยาซํ้า 1 ราย แพยา Bactrim ระดับความรุนแรง ระดับ D  

ตองติดตามอาการเพ่ิมเติม   พบADR 70 ราย    ยังไมพบ ADR ท่ีรายแรง  

 

มีการส่ังใชยาท่ีเหมาะสมตามขอบงช้ี 

ประเมินการใชยา Losartan 50 mg แบบยอนหลัง ( Retrospective 

• พบวาการใชยาในปงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) 

• จํานวน     19,952      tab   มูลคาการใชยา 36,904  บาท 

• เทียบกับเกณฑท่ีได  ใน 2 หัวขอ คือ ขอบงใช ขนาดยาท่ีใช 
      ผลการดําเนินงาน 

- ผูปวยท้ังหมด 101 ราย    
- การเทียบกับเกณฑประเมินดานขอบงใช  พบวา ตรงขอบงใช  
- การเทียบกับเกณฑประเมินดานขนาดยา  พบวา ตรงกับขนาดยา 
สรุปผลการประเมิน 
- ผูปวยท้ัง 101 ราย มีการสั่งใชยาอยางสมเหตุผล 
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การพัฒนาระบบการกระจายและสํารองยา เพ่ือปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา 

1. ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น. 

- สํารองยาเฉพาะ ยา STAT  และยาฉุกเฉิน เทานั้น 

- หนวยสํารองยาทุกจุด ตองมีการตรวจสอบ stock ยา เพ่ือหา ME จากการบริหารยา หาสาเหตุ

ภายในหนวยงานและเขียน รายงาน ME ดวย  

 
2. นอกเวลาราชการ 16.00 - 8.00 น. 

- กําหนดรายการยาท่ีควรสํารองในแตละหนวย ER /LR/ IPD และปริมาณสําหรับใช 1 วัน   

- หนวยสํารองยาทุกจุด ตองมีการตรวจสอบ stock ยา เพ่ือหา ME จากการบริหารยา หาสาเหตุ

ภายในหนวยงานและเขียน รายงาน ME ดวย  

- สํารองยานอกเวลาท่ี จุดเดียวเปนหลัก คือ ท่ี ER แลวใหแตละหนวยไปเบิกยาจาก ER โดยใชใบ
เบิกยา และ ER เก็บใบเบิกยามารับยาคืนสต็อกท่ีหองยาในวันรุงข้ึน 

 
งานบริหารเวชภัณฑ 

- มีแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยาประจําปและรายไตรมาส 
- มีการประชุมชี้แจงแผนจัดซ้ือในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด และคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 
- สรุปมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา ตั้งแต (ต.ค.58 – มี.ค.59) 
1. มูลคาจัดซ้ือยาท้ังหมด  3,697,956.06 บาท 

มูลคาจัดซ้ือยารวม   93,040.00 บาท 
รอยละการจัดซ้ือยารวม   =  รอยละ 2.52 

2. มูลคาจัดซ้ือเวชภัณฑมิใชยาท้ังหมด 1,351,811.92  บาท 
มูลคาจัดซ้ือเวชภัณฑมิใชยารวม 0.00 บาท 

 รอยละจัดซ้ือเวชภัณฑมิใชยารวม    = รอยละ 0.00 

 

5. การบริหารจัดการวัคซีนเนนการจัดเก็บ Bivalent OPV แยกไวในชองแชแข็งของตูเย็นอ่ืนท่ีไมไดเก็บ 
Trivalent OPV (ตรวจสอบ) 
 แนวทางการจัดการ 

คลังวัคซีน รพ.นายายอาม ไดรับวัคซีน Bivalent OPV จากองคการเภสัชกรรมเม่ือวันท่ี 7 และ 21 
เมษายน 2559 จํานวน 60 vial โดยจัดเก็บแยกไวในชองแชแข็งของตูเย็นอ่ืนท่ีไมไดเก็บ Trivalent OPV 
เพ่ือปองกันการหยิบสลับกับ Trivalent OPV ซ่ึงอาจทําใหหยอดวัคซีน Bivalent OPV กอนวันท่ี 29 เมษายน 
2559 
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การเบิกจายวัคซีน (ขอมูลคลังวัคซีน รพ.นายายอาม) 

1.วัคซีน Trivalent OPV 

ลําดับ 
รายการ วัคซีน 
Trivalent OPV ราคาตอหนวย ขนาดบรรจุ บริษัท รับ จาย คงเหลือ มูลคาคงเหลือ 

  ยอดยกมา 111.83 2 ml=20 dose Bio farma  54   54 6,038.82 

1 ต.ค.-58         11 43 4,808.69 

2 พ.ย.-58         14 29 3,243.07 

3 ธ.ค.-58         13 16 1,789.28 

4 ธ.ค.-58 111.83 2 ml=20 dose Bio farma 20   36 4,025.88 

5 ม.ค.-59         10 26 2,907.58 

6 ก.พ.-59         12 14 1,565.62 

7 ก.พ.-59 111.83 2 ml=20 dose Bio farma 40   54 6,038.82 

8 มี.ค.-59         12 42 4,696.86 

9 เม.ย.-59     10 32 3,578.56 

   รวม        114 82  32  3,578.56 
  
 2.วัคซีน Bivalent OPV 

ลําดับ 
รายการ วัคซีน 
Bivalent OPV 

ราคาตอ
หนวย ขนาดบรรจุ บริษัท รับ จาย คงเหลือ 

มูลคา 
คงเหลือ 

1 7 เม.ย. 59 143.16  2 ml=20 dose Sanofi Pasteur  30 - 30 4,294.80 

2 21 เม.ย. 59 143.16  2 ml=20 dose  Sanofi Pasteur   30 - 60  8,589.60  

 รวม    60 - 60  8,589.60  
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3.วัคซีน IPV 

ลําดับ 
รายการ 

วัคซีน IPV 
ราคา 

ตอหนวย 
ขนาด 
บรรจุ บริษัท รับ จาย คงเหลือ 

มูลคา 
คงเหลือ 

1 พ.ย.-58 967.74  5 ml=10 dose Sanofi Pasteur  11 - 11 10,645.14 

2 ธ.ค.-58        10 1 967.74  

3 ธ.ค.-58 967.74  5 ml=10 dose Sanofi Pasteur  11  12 11,612.88 

4 ม.ค.-59     9 3 2,903.22 

5 ม.ค.-59 967.74  5 ml=10 dose Sanofi Pasteur  4  7 6,774.18 

6 ก.พ.-59     6 1 967.74 

7 ก.พ.-59 967.74  5 ml=10 dose Sanofi Pasteur  7  8 7,741.92 

8 มี.ค.-59     1 7 6,774.18 

 9 มี.ค.-59 967.74  5 ml=10 dose Sanofi Pasteur   7   14  13,548.36  

 รวม    40 26 14 13,548.36  
 
อัตราความสูญเสียวัคซีน IPV 

จํานวนผูรบับริการ IPV (คน) 
ธ.ค. 58 ถึง มี.ค. 59 

จํานวนวัคซีนท่ีเปดใช 
(ขวด/หลอด) 

อัตราสูญเสีย 
รอยละ 

89 12 25.8 

   

 
ความครอบคลุมการใหวัคซีน IPV 

1. รอยละของเด็กกลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)  
          สถานบริการ/อําเภอ  นายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงาน ณ เดือน  ธันวาคม - มีนาคม พ.ศ.2559 

      - จํานวนเด็กอายุครบ 4 เดือน ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมดท้ังหมดใน อําเภอ 89 คน 
      - จํานวนเด็กท้ังหมดท่ีไดรับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 71 คน คิดเปนรอยละ 79.78 
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แบบฟอรมรายงานตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการใหบริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 

(ไมนอยกวารอยละ 80) ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 

เดือนท่ีรายงานผลการ
ใหบริการ 

  

เดือนท่ีเด็กเกิด 
จํานวนเด็กอายุ 4 เดือนท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ(คน) 
 

จํานวนเด็กท่ีไดรับวัคซีน IPV 
 

(คน) (รอยละ) 

 ธันวาคม 2558  สิงหาคม 2558 21 18 85.71 

 มกราคม 2559  กันยายน 2558 17 17 100.00 

 กุมภาพันธ 2559  ตุลาคม 2558 20 9 45.00 

 มีนาคม 2559  พฤศจิกายน 2558 31 27 87.10 

รวม  89 71 79.78 
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  ผลผลิตที่สําคัญ     คือ   รอยละของตําบลที่มีการจัดสุขภาพดีแบบบูรณาการ ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

ระดับดีมากขึ้นไป  รอยละ ๓๐

  เปาหมายในการดําเนินงาน      ๒   ตําบล   (อําเภอนายายอามมีทั้งหมด   ๖   ตําบล)

  ผลการดําเนินงาน

ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก

/

/

/

/

/

  สรุปผลการดําเนินงาน  เปรียบเทียบเปาหมาย

ตําบลจัดการสุขภาพดีแบบบูรณาการ

เกณฑประเมินการพัฒนาตําบลการจัดการสุขภาพดี  ๕  ระดับ

ระดับดีเยี่ยมระดับพื้นฐานตําบล

ชางขาม

นายายอาม

วังโตนด

สนามไชย

วังใหม /

  - อยูขั้นดําเนินการพัฒนา  จํานวน  ๑  ตําบล  ไดแก ตําบลนายายอาม  ระดับดีมาก เปน ระดับดีเยี่ยม

      - ผานระดับดีมากขึ้นไป  จํานวน  ๑   ตําบล  ไดแก  ตําบลวังใหม ระดับดีเยี่ยม

กระแจะ
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ระบบควบคุมโรค 

 ในป ๒๕๕๙  ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  อําเภอนายายอาม พบผูปวยโรคไขเลือดออก
จํานวน ๘ ราย คิดเปนอัตราปวย ๒๓.๙๑ ตอแสนประชากร    พบผูปวยไขเลือดออกรายแรกของจังหวัด
จันทบุรี    ท่ีตําบลนายายอาม โดยมีรายงานผูปวยเดือน  มกราคม  ๔ ราย กุมภาพันธ  1 ราย มีนาคม  ๓ ราย 
เมษายน  ๐ ราย พฤษภาคม  ๐ ราย ตําบลท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตําบลนายายอาม อัตรา
ปวยเทากับ ๔๘.๗๗  ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตําบลชางขาม,  ตําบลกระแจะ อัตราปวยเทากับ 
๔๒.๐๔ และ ๒๑.๑๘  ตามลําดับ    
 
กิจกรรมท่ีดําเนินการแลว  
        เนื่องจากพบผูปวย ๒ รายในหมูเดียวกัน คือหมู ๑ ตําบลนายายอาม 

 - มีการประชุมวางแผนการควบคุมโรคไขเลือดออกรวมกับทองถ่ิน เพ่ือตั้งงบประมาณจัดซ้ือ
ทรายอะเบท การพนหมอกควัน และกิจกรรมการรณรงคตางๆ 
         - ใหความรูกับทองถ่ิน ผูนําชุมชน ชาวบาน เรื่อง การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก และกระตุนให
ตระหนักถึงอันตราย ความรุนแรงของโรค อยางตอเนื่อง 
         - มีการสรุปผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก และติดตามการสํารวจแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลาย และรายงานคา HI ,CI ในเวทีการประชุม อสม.ทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง 
       - แจงสถานการณการเกิดโรคไขเลือดออก และรายงานคา   HI ,CI ใหกับผูนําชุมชน ใหทราบทุกเดือน ใน
วันประชุมกํานัน เพ่ือใหเกิดความตระหนักตอการควบคุมปองกันโรค  
       - จัดต้ังทีมทํางานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก(SRRT) ท้ังระดับอําเภอ ตําบล และควรมีทีม SRRT 
ระดับหมูบาน ซ่ึงประกอบดวย ทองถ่ิน  เจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และผูนํา
ชุมชน 
  
การเฝาระวัง   
 

• ติดตามสถานการณ วิเคราะหพ้ืนท่ีเปาหมาย  

• ระดมทรัพยากร 
• รณรงคประชาสัมพันธ  สื่อสาร ประชาสัมพันธ กระตุน ใหความรูใหเขาถึงประชาชน  ในพ้ืนท่ีอยาง

เขาใจ เพ่ือใหทําอยางตอเนื่องและจริงจัง  

• ติดตามประเมินผล  
 
ยุทธศาสตรควบคุมโรคไขเลือดออก  

 - เนนการปองกันลวงหนามากกวา การควบคุมการระบาดโดยการควบคุมแหลงเพาะพันธุ  
 - หากตองควบคุมยุงพาหะ เนนการควบคุมวิธีอ่ืนๆ มากกวาการใชสารเคมี  
 - เนนการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชนมากกวาภาครัฐ  
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     - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใหพรอมเพ่ือรองรับ
การออกปฏิบัติงานไดทันที ไดแก ทรายอะเบท เครื่องพนหมอกควันพรอมวัสดุและน้ํายา  
      - มีการอบรม อสม.จิ๋ว โดยการอบรมนักเรียนใหกลับไปสํารวจและกําจัดลูกน้ําท่ีบานตนเอง และเพ่ือน
บาน สัปดาหละ  ๑ ครั้ง และทํารายงานสงครูเพ่ือเปนคะแนนในการเรียนการสอนในบางวิชา 
      - มีการพนหมอกควันกอนเปดภาคเรียนท่ีโรงเรียน อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
      - มีศูนยบริการขอมูลท่ี รพ.สต.เพ่ือใหประชาชนและ อสม.แจงเหตุหากพบประชาชนท่ีสงสัยวาอาจจะเปน
ไขเลือดออก เพ่ือใหทีม SRRT ออกไปดําเนินการควบคุมโรคไดทันทวงที 
 
กรณีเกิดโรค 
      - เม่ือไดรับรายงานการเกิดโรคไขเลือดออก ทีม SRRT เขาไปควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการ
สอบสวนโรค และดําเนินการควบคุมโรค ไดแก พนหมอกควันท่ีบานผูปวย และบริเวณละแวกบานในรัศมี 
๑๐๐ เมตร ติดตอกัน  ๓ วัน และพนซํ้าอีกครั้งเม่ือครบ ๗ วัน การใสทรายอะเบท และปรับปรุงสิ่งแวดลอม
บริเวณละแวกบานในรัศมี ๑๐๐ เมตรเชนกัน 
      - มีการติดตามเฝาระวังหลังจากมีการดําเนินการควบคุมโรคโดย อสม.ท่ีรับผิดชอบในละแวกบานท่ีพบ
ผูปวย 
หากพบประชาชนท่ีสงสัยวาอาจจะเปนไขเลือดออก ใหแจงทีม SRRT ออกไปดําเนินการสอบสวนโรค และ
ควบคุมโรคไวกอน ไมตองรอการวินิจฉัยจากแพทย วิธีการนี้จะชวยใหเกิดควบคุมโรคไดทันทวงที 
 
   
การดําเนินงานตามเกณฑประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน ป ๒๕๕๙ 
 
เรื่องท่ีตองขอปรับปรุงแกไข 

๑.ทีม SRRT ตําบลยังไมเปนรูปธรรม และมีผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาท่ีควร ในเรื่องของการ
เฝาระวังเหตุการณในชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องของการรับแจงขาว ตรวจสอบขาว รวมถึงการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ  

๒.ระบบขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ บางโรคขอมูลไมเปนปจจุบันและไมสามารถตรวจสอบ
ได 

๓.เกณฑในการประเมินทีม SRRT คอนขางเยอะและละเอียด 
๔.ผลสําเร็จของการควบคุมปองกันโรคท่ีสําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ๒ เรื่อง และโรค/ภัย

สุขภาพท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี ๓ เรื่อง โดยกําหนดคะแนนตัวชี้วัดท่ีอยูในเกณฑท่ีคอนขางสูง 
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กระบวนการจัดการโรคไมติดตออยางเปนระบบ ของเครือขายบริการนายายอาม 

การคนหาผูปวยรายใหม 
1.โดยคัดกรองในชุมชน โดยอสม.,รพสต.,งานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ ปละ1 ครั้ง ในกลุม
ประชาชนอายุ15ปข้ึนไป กลุมเสี่ยงสงเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(DPAC) กลุมปวยสงตอเขาระบบดูแลรักษาใน
รพ. 
2.พบผูปวยรายใหมจากการเขามารักษาในรพ.ดวยสาเหตุอ่ืน  สงตอเขาระบบดูแลรักษาในรพ. 
ระบบการดูแลในรพ. 
1.ตรวจรักษาโดยทีมพยาบาลท่ีจบเวชปฏิบัติฯ และมีแพทยตรวจประจําคลินิกทุกวัน 
2.ขยายบริการตามปริมาณผูปวย จากเดิมท่ีเปดบริการ2วัน (พุธ,พฤหัส)  เพ่ิมเปน4วัน(จันทร,อังคาร,
พุธ,พฤหัส) 
3.ผูปวยรายใหมตองไดรับความรูโดยการเขากลุม จากนักโภชนากร เภสัชกร  นักกายภาพและพยาบาลCM 
4. จัดระบบการบริการสําหรับผูปวยเฉพาะราย โดยแยกเปน 

4.1 ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ําตาลและควบคุมความดันโลหิต 
ได แตไมมีโรคแทรกซอน และสงตอไปรับบริการท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

4.2 ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลและควบคุม 
ความดันโลหิตได แตไมมีโรคแทรกซอน พบผูจัดการรายกรณี ใหบริการตามความจําเปนกอนสงพบแพทย  

4.3 ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลและควบคุมความ 
ดันโลหิตได และพบวามีโรคแทรกซอน พบผูจัดการรายกรณี ใหบริการตามความจําเปนกอนสงพบแพทย และ
รวมประสานการดูแลและสงตอผูปวยเพ่ือรับบริการตอ  

4.4 ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลและควบคุมความดันโลหิต
ได และพบวามีโรคแทรกซอน พบผูจัดการรายกรณี ใหบริการตามความจําเปน กอนสงพบแพทย  

     4.5จัดทีมFCTดูแลรายตําบลและจัดชองทางConsultแพทยใหรพสต.ปรึกษาเม่ือพบปญหาในการดูแล
ผูปวยและสงตอHHC 

    4.6มีการตรวจภาวะแทรกซอนใหครบทุกระบบดานรางกายและจิตใจอยางนอยปละ1ครั้ง (ดูแลท้ัง
เครือขายสุขภาพนายายอาม) 
   4.7จัดการดูแลCKD clinicบูรณาการใหอยูในคลินิกเบาหวานความดันโดยมีทีมดูแลไดแก

แพทย,พยาบาล,เภสัชกร,โภชนากร 
  4.8มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมตอขอมูล ระหวาง โปรแกรม JHCIS และ HosXp โดยใหผูใชระบบ

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก ปลอดภัยโดยผูใชระบบมีUSER ID และ Password 
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การเฝาระวังปองกันการบาดเจ็บทางถนนโรงพยาบาลนายายอาม ป 2558-2559 
1. ใหดําเนินการตามแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของคณะกรรมการ

พัฒนาสุขภาพระดับอําเภอ (DHS : District health system )และคณะทํางานพัฒนาสุขภาพระดับ
อําเภอ ดานการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน  โดยมีการบูรณาการงานของทุกภาคสวนและประสาน
ความรวมมือในการบูรณาการรายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปอยางถูกตองใหกับศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ และจังหวัดกําหนด 

2. ประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมความปลอดภัยทางถนน รวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เนนย้ํา 
การบังคับใชกฎหมาย 10 มาตรการ (10 รสขม) ไดแก 1ร. (การใชความเร็วเกินกฎหมายกําหนด) 2ส.
(การขับรถยอนศร/การฝาฝนสัญญาณจราจร) 3ข.(ไมคาดเข็มขัดนิรภัย/ไมมีใบขับข่ี/แซงในท่ีคับขัน) และ 
4ม.(ไมสวมหมวกนิรภัย/มอเตอรไซดไมปลอดภัย/เมาสุรา และใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ) และและ
รณรงคการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

3.  จัดเก็บและรายงานขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จันทบุรี และสวนกลางอยางครบถวนและทันเวลา ตามรูปแบบและชองทางท่ีกําหนด 

4. สนับสนุนการตั้งดานชุมชนรวมกับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีตามจุดเสี่ยง จุดสกัด จุดเลี้ยง 
สังสรรค และขอความรวมมือให อสม.สํารวจและเฝาระวังกลุมเสี่ยงอยางใกลชิด รวมถึงจัดเจาหนาท่ีเขา
รวมตั้งจุดตรวจ / จุดบริการประชาชน ในพ้ืนท่ี ตามนโยบายของพ้ืนท่ี 

4. ดําเนินการ/ประสานขอความรวมมือเครือขายในพ้ืนท่ี “ตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ” 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แกสถานประกอบการ และรานคา และ
ประชาชนท่ัวไป ในชวงกอนเทศกาล อยางเขมงวด                                                                           

5. รับประสานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจากรพ.พระปกเกลา โรงพยาบาลนายายอาม 
เตรียม ความพรอมดานการใหบริการ ERคุณภาพและEMS คุณภาพ การออกปฏิบัติงานชวยเหลือผูปวย 
ณ จุดเกิดเหตุ ของทุกชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ทางชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดภายในอําเภอและจังหวัด 

6. โรงพยาบาลเตรียมความพรอมดังนี้ 
6.๑  เตรียมความพรอมของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ในเรื่องหนวย

บริการทุกระดับ (ALS, BLS และ FR) 
6.๒ เตรียมความพรอมศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙) ท้ังทาง

โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนท่ี โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม Internet ให
สามารถติดตอประสานงานระหวางเครือขายสถานบริการไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

6.๓  เตรียมความพรอมท้ังทีมแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี และอุปกรณตางๆ ให
สามารถพรอมรับผูบาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู อุบัติเหตุท่ีมีความรุนแรง ได
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมท้ังประสานและเตรียมความพรอมการรับและสงตอของ
สถานพยาบาลในเครือขาย (Referral System) 

9.4 ในเสนทางถนนสายหลักท่ีมีจุดตรวจ จุดบริการ จัดหนวยบริการ BLS/ALS 
เพ่ือใหการดูแลรักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บปวย 
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ในภาพรวมของการดําเนินงาน แมจํานวนผูบาดเจ็บจะลดลงในแตละป แตจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและการ

เสียชีวิตกลับคงเดิม  สาเหตุท่ีมีผล ไดแก การขับรถเร็ว ถนน-สิ่งแวดลอมท่ีมีวัตถุอันตรายอยูขางทาง การไมใชอุปกรณ
ปองกัน (ไมสวมหมวก  ไมใชเข็มขัดนิรภัย) การนั่งทายกระบะ  (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)   งวง/หลับใน และ เมาแลวขับ (ซ่ึง
มักจะเก่ียวของกับการไมใชอุปกรณความปลอดภัย หมวก-เข็มขัด รวมดวย)  

 
 
 

ปงบประมาณ 
 
 

 
ผูบาดเจ็บ
ท้ังหมด 
(ราย) 

 
 

ADMIT 
(ราย) 

สงตอ 
(ราย) 

 
 

ผูบาดเจ็บท่ี
ตาย(ราย) 

ผูบาดเจ็บ
ตายท่ีอยูใน

จังหวัด 
(ราย) 

 
ตายกอน
ถึงร.พ. 
(ราย) 

 
ตาย

ในร.พ. 
(ราย) 

2556 1095 85 104 15 15 3 12 
2557 945 83 102 14 14 1 13 
2558 782 32 81 9 9 0 9 

2559(6ด.) 627 28 79 10 7 8 2 
 
      
  จากรายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ รพ.นายายอาม 

 
 

ปงบประมาณ 
 
 

 
ผูบาดเจ็บ
ท้ังหมด 
(ราย) 

 
รถยนต 
(ราย) 

 
คาดเข็ม
ขัดนิรภัย 

(ราย) 

 
รอยละ 

 
รถจักรยานยนต 

(ราย) 

 
สวมหมวก
กันน็อค 
(ราย) 

 
รอยละ 

2556 
 

1095 219 77 35 876 87 9.9 

2557 
 

945 190 65 34.2 755 79 10.46 

2558 
 

782 173 52 30 609 80 13.1 

2559 627 94 47 50 533 235 44.10 
 
การนําสงผูบาดเจ็บ 
 
การนําสงผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล พบวา ในผูบาดเจ็บโดยรวม ผูประสบเหตุ/ญาติ และหนวย EMS ,FR   แตใน
ผูบาดเจ็บรุนแรงท่ี admittedและrefer พบวานําสงโดยหนวย EMS ,FR  เพ่ิมมากข้ึน  แสดงใหเห็นวาถาผูบาดเจ็บมี
อาการสาหัส ผูประสบเหตุและญาติจะรอใหหนวย EMS เปนผูนําสง 
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การเสียชีวิต 
ลักษณะของการเสียชีวิต  พบวาป2559 มีการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมากท่ีสุด  แสดงถึงความรุนแรงของการ
เกิดอุบัติเหตุ มีมากข้ึน        
 
ประเภทถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
จากขอมูลของโรงพยาบาลนายายอาม พบวา ประเภทของถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุมีท้ังถนนสายหลักสุขุมวิทและ
ถนนสายรองของอบต./หมูบาน       แตเกิดบนถนนของ อบต./หมูบานเพ่ิมมากข้ึน   
 
พฤติกรรมเส่ียงในผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
พฤติกรรมเสี่ยงในผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน พบวา อุบัติเหตุท่ีมีการดื่มสุรารวมดวย  งวง/ การหลับใน 
การไมรักษาวินัยจราจร  ไดแก ขับรถเร็ว ฝาสัญญาณไฟจราจร ไมใสหมวกกันน็อค ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 
 
ขอเท็จจริง 

1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต คือ การขับรถเร็ว ฝาไฟแดง  ถนน-สิ่งแวดลอมท่ีมีวัตถุอันตรายอยูขาง
ทาง การไมใชอุปกรณปองกัน (ไมสวมหมวก ไมใชเข็มขัดนิรภัย)  งวง/หลับใน และ เมาแลวขับ  

2. การนําสงผูบาดเจ็บพบวาผูบาดเจ็บโดยรวมถูกนําสงโดยผูประสบเหตุ/ญาติ มากท่ีสุด แตผูบาดเจ็บท่ีมี
อาการรุนแรง Admitted ถูกนําสงโดยหนวย EMS ใกลเคียงกับนําสงโดยผูประสบเหตุ/ญาติ  

3. การทํางานเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนเปนการบูรณาการของหลายภาคสวน ซ่ึงสวนของสาธารณสุขเปน
สวนของผูประสาน ดานขอมูลการบาดเจ็บ ระบาดวิทยา และมีบทบาทหลักในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บ   

ขอเสนอ 
1. ทีมSRRT ควรใชขอมูลระบาดวิทยาประกอบการเลือกตําแหนงท่ีตั้งจุดตรวจ และเลือกเวลาท่ีเหมาะสม

ในการตั้งจุดตรวจ  รวมท้ังการปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงตางๆ 
2. การเสียชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง  มีการดื่มสุรา การขับรถเร็วเกินกําหนด และไมใช

อุปกรณนิรภัยซ่ึงจะชวยในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ  มาตรการบังคับใชกฎหมายเปน
มาตรการท่ีไดผลอยางเปนรูปธรรม  แตยังทําไดไมเต็มท่ี เนื่องจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ เชน เครื่อง
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล  เครื่องตรวจจับความเร็ว เห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือใหกับเจาหนาท่ีตํารวจอยางเพียงพอ พรอมกับมีแรงจูงใจใหกับเจาหนาท่ีในการปฏบิัติงาน 

3. ผูประสบเหตุ/ญาตินําสงผูบาดเจ็บไปโรงพยาบาลมากท่ีสุด  กระทรวงสาธารณสุขไดมีประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดรับทราบถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน และหมายเลขแจงเหตุ 1669 แลว แตดานการ
ขยายหนวยบริการใหครอบคุลมการดําเนินงานของหนวย EMS  ข้ันพ้ืนฐาน (FR) ขององคการบริหาร
สวนทองถ่ิน ยังขาดการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมของอปท. 

4. ใหมีการพัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยใหทีมSRRTบูรณาการนําขอมูลของเจาหนาท่ีตํารวจ
และโรงพยาบาลรวมกัน ทําใหสามารถบอกไดถึงระบาดวิทยาของการบาดเจ็บ เพ่ือนําไปใชวางแผน
แกไขปญหาไดตรงจุด 

 



-34- 

การสรางหลักประกันสุขภาพ 

1. ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประชากร อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (ขอมูล ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2559) 

     ประชากรท่ีใชคํานวณความครอบคลุมสิทธิ 32,941 คน 

1. สิทธิขาราชการ  1,533 คน รอยละ 4.65 

2. สิทธิประกันสังคม 3,805 คน รอยละ 11.55 

3. สิทธิ UC   27}086 คน รอยละ 82.23 

4. สิทธิพนักงานทองถ่ิน 277 คน รอยละ 0.84 

5. สิทธิอ่ืนๆ  171 คน รอยละ 0.52 

6. สิทธิวาง   69 คน  รอยละ 0.21 

รวมผูมีสิทธิสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  32,872  คน  รอยละ  99.79 

2.การข้ึนทะเบียนประกันสุขภาพกลุมแรงงานตางดาว/ผูติดตาม ระหวาง 1 ตค.58-31 มีค.59 

 2.1 บัตรสุขภาพเด็ก365บาท  จํานวน 23 ราย 

 2.2 บัตรสุขภาพเด็ก730บาท  จํานวน 6 ราย 

 2.3 บัตรสุขภาพ3เดือน500บาท  จํานวน 181 ราย 

 2.4 บัตรสุขภาพ6เดือน900บาท  จํานวน 3 ราย 

 2.5 บัตรสุขภาพ1ป1600บาท  จํานวน 139 ราย 

 2.6 บัตรสุขภาพ2ป3200บาท  จํานวน 168 ราย 

 2.7 บัตรสุขภาพผูติดตาม1ป2200บาท จํานวน 6 ราย 
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การจัดระบบบริการแรงงานตางดาว 

สรุปผลการดําเนินงานดานสุขภาพประชากรตางดาว อําเภอนายายอาม 
ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 

กิจกรรม รวมท้ังหมด 
จําแนกตามสัญชาติ 

กัมพูชา พมา ลาว อ่ืนๆ 

1.การข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว      
 1.1จํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานไดรับ
การตรวจสุขภาพ 

754     

     เพศ  ชาย     (คน) 418 301 4 113 0 
     เพศ  หญิง     (คน) 336 247 2 87 0 
 1.2 ผลการตรวจสุขภาพกอนออกใบอนุญาตให
ทํางาน 

     

     1.2.1 จํานวนท่ีตรวจท้ังหมด 754     
     เพศ  ชาย     (คน) 418 301 4 113 0 
     เพศ  หญิง     (คน) 336 247 2 87 0 
     1.2.2 พบปกต ิ 749     
     เพศ  ชาย     (คน) 416 300 4 112 0 
     เพศ  หญิง     (คน) 333 246 2 85 0 
     1.2.3 พบโรคท่ีตองติดตามรักษาประเภท 2 
(คน) 

0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
(1) วัณโรค 2 1 0 1 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 2 1 0 1 0 
(2) โรคเทาชาง 0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
(3) โรคเรื้อน 0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
(4) โรคซิฟลิส 0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
(5) โรคมาลาเรีย 0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
(6) โรคอ่ืนๆ ตั้งครรภ 3 1 0 2 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
     พบจํานวนผูติดตาม(อายุต่ํากวา 7 ป      
     เพศ  ชาย     (คน) 12 5 1 6 0 



     เพศ  หญิง     (คน) 
 

14 8 0 6 0 

กิจกรรม รวมท้ังหมด 
จําแนกตามสัญชาติ 

กัมพูชา พมา ลาว อ่ืนๆ 

  1.2.4 พบโรคท่ีตองหามมิใหทํางาน ประเภท 3 
(คน) 

     

       (1)วัณโรคในระยะติดตอ 0 0 0 0 0 
             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
     (2)โรคเรื้อนในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนา
รังเกียจแกสังคม 

0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
     (3)โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีน่า
รังเกียจแกสังคม 

0 0 0 0 0 

             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
     (4)โรคซิฟลิสในระยะท่ี3 0 0 0 0 0 
             ใหการติดตามรักษา(คน) 0 0 0 0 0 
2.ตางดาวมีหลักประกันสุขภาพ      
  2.1 ซ้ือบัตรประกันสุขภาพ 526 320 7 199 0 
  2.2 มีประกันสังคม 251 241 0 10 0 
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สรุปจํานวนคารักษาพยาบาลผูปวยนอก กลุมแรงงานตางดาว/คนตางชาติ 

ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 

 

มีบัตร 

คนตางดาว 3 สัญชาติไมมีบัตร 
คนตางชาติ(สัญชาติอ่ืนๆ) ไมมี

บัตร 

เรียกเก็บ

คาใชจายได 

เรียกเก็บ

คาใชจายไมได 

เรียกเก็บ

คาใชจายได 

เรียกเก็บ

คาใชจายไมได 

ครั้ง คาใชจาย

(บาท) 

จายตาม

จริงไมเกิน

700บาท 

ครั้ง บาท ครั้ง บาท ครั้ง บาท ครั้ง บาท 

696 232,429 197,320 157 75,800 15 23,334 64 27,460 3 4,759 
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สถานการณและการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อําเภอนายายอาม 

 
            อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 6  ตําบล  67 หมูบาน  มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  7  แหง  ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 4 แหง      และเทศบาลตําบล 3 แหง  มี
พ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีพบ  ไดแก 
ปญหาเรื่องขยะมูลฝอยท่ัวไป ปญหาเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ปญหาเรื่องคุณภาพน้ําบริโภค และปญหาเหตุ
รําคาญ ซ่ึงปญหาดังกลาวถือเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ   แมไมไดเกิดข้ึนอยางรวดเร็วแต
จะกอใหเกิดปญหาในระยะยาว  
๑. ปญหาดานขยะมูลฝอย 
แนวทางการดําเนินการแกไขปญหา 
        1. เรงรัด ใหทองถ่ิน เทศบาล  ทุกแหง    ทําแผนการจัดการขยะมูลฝอย   ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตการเก็บรวบรวม การขนสง การบําบัด   และการกําจัดข้ันสุดทาย 
ตลอดจนการเรงจัดหาท่ีดินสําหรับใชกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางเพียงพอในระยะยาว และดําเนินการใหมีการ
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
        2. เรงรัด ใหมีการกอสรางโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
        3. ควรมีนโยบายและมาตรการ      ตลอดจนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของประเทศ
เพ่ือเปนกรอบใหทอง ถ่ินนําไปดําเนินการ 
        4. สงเสริม และสนับสนุนใหมีการลดปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีตองเปนภาระในการกําจัด - การใช
ผลิตภัณฑท่ีมีอายุการใชงานนาน ( Increased product lifetime ) เปนการพยายามเลือกใชสินคาท่ีมีความ
คงทนถาวร มีอายุการใชงานนาน หากชํารุดแลวควรมีการซอมแซมใหใชงานไดนานท่ีสุดกอนท่ีจะท้ิงไป 
       ๕.- ลดการบริโภค ( Decreased consumption ) วสัดุท่ีกําจัดยาก หรือมีปญหาตอสิ่งแวดลอม 
       ๖. ควรมีการกําหนดระเบยีบการปฏิบัติ การเก็บรวบรวม การขนสง การบําบัด รวมท้ัง การใชมาตรการ
ในการควบคุมเพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ ตอสุขภาพของมนุษย 
       ๗. สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการของเสียอันตราย เชน หนวยงานท่ีผลิตของเสีย ควรลงทุน
ดําเนินการแกไขเอง โดยมีสิ่งจูงใจในการดําเนินการจัดการของเสียอันตราย เชน การลดภาษีนําเขาอุปกรณ
เครื่องจักรใชงาน 
       ๘. สนับสนุนใหมีการปลูกฝงทัศนคติและสรางคานิยมของประชาชน ในการรวมมือปองกันอันตรายจาก
การใชวัตถุมีพิษ และท้ิงกากของเสียอันตราย เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
๒. ปญหาเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
แนวทางการดําเนินการแกไขปญหา 

๑. มีการบังคับใชกฎหมาย ขอกําหนด/เทศบัญญัติอยางจริงจังตอเนื่อง 
๒. ใหความรูแกประชาชน/ผูประกอบการในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร 
๓. สงเสริมการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค 
๔ หลีกเลี่ยง/ลดการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
๕. การควบคุมแหลงผลิตใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
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๖. การออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหแกรานคา/ผูประกอบการ และเผยแพรแกประชาชน 

ผูบริโภคเพ่ือประโยชนในการเลือกซ้ือ 
๓. ปญหาคุณภาพน้ําบริโภค 
แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหา 

๑. มีการบังคับใชกฎหมาย ขอกําหนด/เทศบัญญัติอยางจริงจัง 
๒. มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ 
๓. การมอบอํานาจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี ชัดเจน 

๔. ปญหาเหตุรําคาญ 
แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหา 

๑. การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เครงครัด 
๒. การมอบอํานาจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี ชัดเจน 
๓. ตรวจสอบความเหมาะสมในการประกอบกิจการอันเปนเหตุราญในพ้ืนท่ีกอนอนุญาตให 

ประกอบกิจการ 
๔. การข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการเหตุรําคาญและออกตรวจสอบอยางท่ัวถึง เครงครัด 
๕. การเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน 

- อุปสรรคในการดําเนินงาน 
๑.ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเรื่องกฎหมาย 
๒. ประชาชนยังไมเห็นความสําคัญ ประโยชน โทษ ของ ปญหาสิ่งแวดลอม 
๓. การบังคับใชกฎหมายยังไมเขมงวด 
๔. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางดานการใชกฎหมาย 
๕. ขาดการกําหนดเทศบัญญัติ/ขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 
๖. ประชาชนขาดขอมูลปญหาสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ ตลอดจนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
- ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
๑. ใหความรูแกประชาชนผานสื่อตางๆ อยางเปนทางการ เก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ
อนาคต 
๒.ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรการทางสังคม เพ่ือควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมตางๆในชุมชนตนเอง 
๓. มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด จริงจัง 
๔. ใหความรูแกประชาชนเรื่องกฎหมายสําคัญท่ีควรรู 
๕. ปลูกจิตสํานึกใหแกกลุมเยาวชนในการดูแลสิ่งแวดลอม 
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สรุปการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลนายายอาม ป 2559 

 
 โรงพยาบาลนายายอามดําเนินการจัดการคัดแยกมูลฝอยออกเปน 4 ประเภท คือ 1)มูลฝอยติดเชื้อ 2)
มูลฝอยท่ัวไป 3)มูลฝอยรีไซเคิล และ 4)มูลฝอยอันตราย โดยจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติและแนวทางเพ่ือใชใน
การจดัการมูลฝอยภายในโรงพยาบาลนายายอาม  
 1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จัดการอบรมใหความรูแกพนักงานจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อปละ 1 ครั้ง 
ปรับปรุงสถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อใหไดตามมาตรฐานของกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545  จัดระบบบริการรับมูลฝอยติดเชื้อของ รพสต.ในเครือขายอําเภอนายายอาม โดยกําหนดเปนหลักเกณฑ
แนวทางการรับ-สงมูลฝอยติดเชื้อของ รพสต.ในเครือขาย กําหนดรับมูลฝอยติดเชื้อทุกวันอังคารสัปดาหท่ี 2 
และ 4 ของเดือน  และจัดจางบริษัทเอกชนเปนผูรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 2. การจัดการมูลฝอยท่ัวไป จัดสถานท่ีพักมูลฝอยท่ัวไปและสงกําจัด โดยองคการบริหารสวนตําบลนา
ยายอามทุกวันจันทร พุธ และศุกร 
 3. การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล จัดสถานท่ีพักมูลฝอยรีไซเคิล คัดแยกจําพวกกระดาษ กลองกระดาษ 
ขวดน้ําพลาสติก ขวดน้ําเกลือ เปนตน และจําหนายใหคนรับซ้ือของเกา 
 4. การจัดการมูลฝอยอันตราย จัดหาสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยอันตราย จําวน 1 บอ  
 
ตารางแสดงปริมาณการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลนายายอาม 

ประเภท / กิโลกรัม ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 (มค.-เมย.) 
มูลฝอยติดเชื้อ รพ. 7,381.70 7,307.00 7,886.50 3,216.00 
มูลฝอยติดเชื้อ รพสต. 606.30 683.00 891.50 370.00 
รวมมูลฝอยติดเช้ือ 7,988.00 7,990.00 8,778.00 3,586.00 
มูลฝอยท่ัวไป 11,940.00 6,558.00 4,509.00 695.00 
มูลฝอยรีไซเคิล 1,278.00 983.00 530.00 329 
มูลฝอยอันตราย 0 0 148 0 
 
 
ปญหา/อุปสรรค 
 1.พนักงานจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไปขาดการบันทึกขอมูลและการติดตามผล 
 2.สถานท่ีพักมูลฝอยท่ัวไปยังไมไดมาตรฐานสุขาภิบาล 
 3.ภาชนะรอบรับมูลฝอยท่ัวไปไมเพียงพอตอปริมาณมูลฝอย และปดไมสนิทตามมาตรฐานสุขาภิบาล 
 4.ยังพบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมถูกตอง 
 5.ผูปวยติดเตียงในชุมชนยังไมเขาใจในการคัดแยกและทําลายมูลฝอยติดเชื้อ 
 
แนวทางแกไข 
 -พัฒนาการจัดการ/ติดตามขอมูลอยางเปนระบบ 
 -พัฒนาสถานท่ีจัดเก็บมูลฝอยใหไดตามมาตรฐาน 
 -จัดอบรม/ประชุมชี้แจงใหความรูเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยท่ีถูกวิธี 
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แบบขอมูลพ้ืนฐานรานจําหนายอาหารแผงลอยจําหนายอาหารในพ้ืนที่ 

อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 

 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยบริการ 
จํานวน  จํานวน 

ราน CFGT แผงลอย CFGT 
1 สนามไชย 11 11 2 2 

2 วังโตนด - - 10 10 
3 วังใหม - - 9 7 
4 กระแจะ - - 7 7 
5 คลองลาว - - 6 6 
6 ชางขาม 1 1 6 2 
7 นายายอาม - - 40 40 
8 รพ.นายายอาม 2 2 5 5 
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อื่นๆ

รานอาหาร แผงลอย (ระบ)ุ อื่นๆ อื่นๆ 

(ระบ)ุ (ระบ)ุ

ต.นายายอาม 8 2 3 2 4 1 5 2

ต.วังใหม 11 4 1 2 9 2 1 15 9 6

ต.ชางขาม 10 7 3 7 3 10

ต.สนามไชย 9 1 10 10 10 7 3

ต.กระแจะ 6 6 6

ต.วังโตนด 10 1 9 10 10 6 4

รวม 9 46 4 2 14 21 10 7 4 46 4 0 20 0 27 31

ลําดับ
น้ําแข็งหลอด/ยูนิต น้ําแข็งบด น้ําแข็งซอง การเก็บน้ําแข็ง

โรงน้ําแข็ง รานขายสง โรงน้ําแข็ง

แบบฟอรมรวบรวมขอมูลผลการเฝาระวังคุณภาพน้ําแข็งบริโภค

ชื่อหนวยงานที่สํารวจ เครือขายบริการสุขภาพ อ.นายายอาม

อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี

สถานที่เก็บตัวอยาง น้ําแข็งบริโภค

อุปกรณที่ใชตัก ผลการตรวจ

รานขายสง โรงน้ําแข็ง มีดามยาว พบเชื้อ ไมพบเชื้อรานขายสง เก็บแยก เก็บรวม
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อื่นๆ

รานอาหาร แผงลอย (ระบ)ุ อื่นๆ น้ําฝน น้ําประปา น้ําขวด น้ําถัง เครื่อง ตูหยอด อื่นๆ 

มีก็อก ไมมีก็อก มีก็อก ไมมีก็อก มีก็อก ไมมีก็อก (ระบ)ุ กรอง เหรียญ (ระบ)ุ

ต.นายายอาม 13 2 2 2 2 2 2 5 8

ต.วังใหม 5 10 1 9 2 2 1 14 1 2 13

ต.ชางขาม 10 1 1 1 7 9 1 10

ต.สนามไชย 4 6 6 2 2 9 1 5 5

ต.กระแจะ 6 1 2 3 6 6

ต.วังโตนด 10 9 1 1 9 1 9

รวม 4 50 10 20 12 1 9 6 0 5 10 0 0 10 39 2 0 0 13 51

ลําดับ
ภาชนะบรรจุ แหลงที่มาของน้ําดื่ม ผลการตรวจ

เหยือก
คูลเลอร ถังพลาสติก กระติกน้ํา

พบเชื้อ ไมพบเชื้อ

แบบฟอรมรวบรวมขอมูลผลการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่ม

ชื่อหนวยงานที่สํารวจ  เครือขายบริการสุขภาพ อ.นายายอาม

 อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี

สถานที่เก็บตัวอยาง น้ําดื่ม
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สรุปผลการดําเนินงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ปญหาอุปสรรค 
ดําเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ไมมีการ

ดําเนินการ 

1 ผูปวยนอกท่ีไดรับ

บริการแพทยแผนไทยท่ี

ไดมาตรฐานไมนอยกวา

รอยละ18 

 

  

21.76 

ประชาชนยังไม

คอยรูจักตองเพ่ิม

การ

ประชาสัมพันธ 

2 มีการแตงตั้งหัวหนางาน

แพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 

 

    

3 มีการแตงตั้งท่ีปรึกษา

(แพทยแผนปจจุบัน)

งานแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 

 

 

   

4 มีคณะกรรมการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ

สาขาการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ผสมผสานและมี

แผนการจัดบริการ

การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

ระดบัหนวยบรกิาร 

 

 

   

5 การจัดกิจกรรมดาน

วิชาการในระดับหนวย

บริการ(การทําCase 

 

 

   



Conference,การ

วิเคราะห รายงานผล 

ADR,AUR) 

6 คณะกรรมการเภสัช

กรรมและการบําบัด

(PTC)ของแตละ

โรงพยาบาลจัดทํา

รายการยาสมุนไพรท่ีมี

สรรพคุณทดแทนกับยา

แผนปจจุบันและบรรจุ

เขาเปนยาของ

โรงพยาบาลอยางนอย5

รายการ 

 

  มี7

รายการ 

1.ยาแกไอ

มะขามปอม 

2.ขมิ้นชัน

แคปซูล 

3.มะขาม

แขก 

4.เพชรสังฒาต

แคปซูล 

5.ฟาทะลาย

โจร 

6.เถาวัลยเปรียง 

7.ครีมพญา

ยอ 

 

7 มีการจัดระบบสงตอ

และใหคําปรึกษา

ระหวางแพทยแผน

ปจจุบันกับแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือก ระดับหนวย

บริการ 
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สรุปการดําเนนิงานคลินิกสุขภาพเกษตรกรใน รพ.สต. และผลการเฝาระวังการแพพิษจากสารเคมีกําจัดแมลง 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประชากรวัยทํางานในพ้ืนท่ีของหนวยบริการ   

ลําดับ ขอมูล หนวยนับ ผล 

1 จํานวนแรงงานในชุมชนท้ังหมด ในพ้ืนท่ี   คน 12216 

2 จํานวนแรงงานในชุมชนภาคเกษตรกรรม ท้ังหมดในพ้ืนท่ี   คน 7748 

3 จํานวนเกษตรกรท่ีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียหรือเกษตรทางเลือกท่ีมีอยู

ในพ้ืนท่ี 

คน 83 

4 จํานวนเจาหนาท่ีในหนวยบริการท่ีไดรับการอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัย

พ้ืนฐาน/หลักสูตรท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัย 

คน 2 

สวนท่ี 2. การจัดบริการอาชีวอนามัยเพ่ือการดูแลสุขภาพเกษตรกร  

ลําดับ กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ ผล 

 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใชกระดาษ 
Reactive paper รวมเทากับ 

คน 
1690 

ผลการตรวจพบวามีความเส่ียงและ/หรือไมปลอดภัยรวมเทากับ 

 

คน 

302 

6 จํานวนเครือขายท่ีหนวยบริการมีการดําเนินงานรวมกันในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแล
สุขภาพเกษตรกรในชุมชน(เชน อบต. / อบท. /เกษตรตําบล /กลุมอาชีพใน
การดําเนินงานอาชีวอนามัยใหกับเกษตรกร ระบุเครือขาย.............................. 

เครือขาย 

12 

7 จํานวนผูไดรับการพัฒนา/ถายทอดความรูดานอาชีวอนามัย และการเฝาระวัง
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ (อสม. /อส.อช.) 

คน 
710 
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สวนท่ี 3 ขอมูลความเส่ียงดานพฤติกรรมการทํางานท่ีถูกตอง 

ลําดับ กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ ผล 

8 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกร
จากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยแบบประเมินความเสี่ยงฯ              
( นบก. 1-56 ) 

คน 1223 

9 ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56  

มีผลความเสี่ยงคอนขางสูง ถึงสูงมาก  รวม 

คน 499 

10 จํานวนผูท่ีอานฉลากท่ีภาชนะบรรจุ กอนการใชสารเคมี ทุกครั้ง คน 2547 

11 จํานวนผูสวมถุงมือยางปองกันสารเคมี ขณะทํางานกับสารเคมี ทุกครั้ง คน 2442 

12 จํานวนผูสวมใสรองเทาบูทหรือรองเทาท่ีปดมิดชิดกันสารเคมี ทุกครั้ง คน 2492 

13 จํานวนผูลางมือทุกครั้งกอนพักทานอาหารหรือดื่มน้ํา คน 2542 

14 จํานวนผูท่ีเปลีย่นเสื้อผาท่ีเปอนสารเคมีทันที ณ.จุดทํางาน หลังเลิกการ          
ฉีดพน ทุกครั้ง 

คน 1995 

15 จํานวนผูท่ีอาบน้ําทําความสะอาดรางกายหลังเลิกงานทันที ณ บริเวณท่ี
ทํางาน เม่ือเสื้อผาเปยกชุมสารเคมี 

คน 2271 
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แบบรายงานสรุป การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน 

อําเภอ นายายอาม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

ประเด็น 
ODOP 

Unity Customer focus Community 
participation 

Appreciation Resource 
sharing 

Essential care เปาหมาย ODOP ผลลัพธ ODOP ปญหา
อุปสรรค/

แนว
ทางแกไข 

1.โรคไม
ติดตอเรื้อรัง
เบาหวาน
และความ
ดันโลหิตสูง 

-มีทีมทํางาน
ในรูปแบบสห
วิชาชีพระดับ
อําเภอ( NCD 
Board) 
-มีคําสั่งและ
บทบาท
ชัดเจน
เชื่อมโยงสู
ภาคีเครือขาย
ในรูปแบบทีม
หมอ
ครอบครัว 
-ทีมงานปรับ
วิธีการประชุม
โดยการติดตอ
ปรึกษาปญหา

-มีเวทีรับฟงความคิดเห็น
และคืนปญหาใหกับพ้ืนท่ี
ในเวทีประชาคม การเยี่ยม
บาน การประชุมตางๆ
รวมกับพ้ืนท่ี และsocial 
network 
-มีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการใน 
NCD คลินิก ทุกแหง 
-มีการปรึกษาCaseผาน
ทางไลน 
-ทบทวนชองทางการ
สื่อสารรวมกับชุมชนโดย
ใหเจาหนาท่ีเขารวม
ประชุมรับฟงขอคิดเห็นใน
การประชุมกํานัน
ผูใหญบานประจําเดือน 

-ชุมชนมีสวน
รวมในการ
กําหนดปญหา 
การวางแผน
จัดการปญหา 
เชน การ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลผานทาง
ผูนําชุมชน 
- ชุมชนมีสวน
รวมในการ
จัดระบบการ
คัดกรองโรค
และการ
จัดบริการ
คลินิก NCD 
เชน ชางขามมี

-มีการทํางาน
ในรูปแบบทีม
หมอ
ครอบครัว  
-สหวิชาชีพมี
บทบาทในการ
นําเสนอความ
คิดเห็นอยาง
เทาเทียม 
-มีระบบการ
ทํางานท่ี
คลองตัวการมี
การ
ประสานงาน
ในทุกระดับ 
ผานไลนกลุม
Community 

-พัฒนา
ระบบงาน
โดยใช FCT
โดยมีพ่ีเลี้ยง
สหสาขา
วิชาชีพระดับ
เครือขาย 
-มีการบูรณา
การ คน เงิน 
ของ รวมกัน
เชนการจัด
ทีมคัดกรอง
ตาไตเทา
รวมกัน 
-บางพท.มี
การใชแพทย
ทางเลือกใน

-จัดบริการคัด
กรองรวมกับ
เวทีประชาคม
หมูบานและ อส
ม.ติดตามใน
พ้ืนท่ี 
-มีระบบสงตอ
ผูปวยNCDไป
รับบริการท่ี รพ
สต.ทุกแหงตาม 
CPG 
-มีแนวทางการ
ดูแลรักษาตาม
CPGรวมกันใน
เครือขาย 
- จัดระบบการ
ติดตามเยี่ยม

1.ผูปวยเบาหวาน
รายใหมไมเกิน5%
ตอป 
2.DM มี HbA1c 
<7% >40% 
 
3.ลด Acute 
complication 
 
4.ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
มากกวา 
รอยละ 85 
5.ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
มากกวา 
รอยละ80 

1.ผูปวย DM
รายใหม 0.53% 
 
2. HbA1c 
<7% = 
29.91% 
3. Acute 
complication
ลดลง 2% 
4.ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการรอย
ละ85.16 
5.ความพึง
พอใจของ
บุคลากร 
รอยละ75.16 

ผาน 
ไมผาน 
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และแนว
ทางการ
ดําเนินงาน
ผาน line 
กลุมอยาง
ตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ 
 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.ประชุมทีม
อยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ 

- จัดประเภทผูปวยตาม
เกณฑแยกแยกประเภท
เปนสี่ระดับ 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. ทบทวนชองทางการ
สื่อสารขอมูลท้ังเพ่ือปรับ
ระบบบริการ 

นวดเทาผูปวย
เบาหวานโดย 
อสม. 
-มีการใชแผน
ท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร 
-มีการนําเสนอ
ปญหาเพ่ือขอ
ใชงบกองทุน
สุขภาพตําบล
ในทุกพ้ืนท่ี 
 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.สนับสนุน
การมีสวนรวม
ของชุมชนใน
ทุกข้ันตอน 
 

nurse  
-พัฒนา
ศักยภาพ
ทีมงานอยาง
ตอเนื่อง 
-ทีมงานมี
ความพึงพอใจ
ในระบบงาน 
-นําเสนอ
บุคคลตนแบบ
ดานสุขภาพ 
เชน อดบุหรี่ 
ออกกําลังกาย
ในเวทีตางๆ 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.พัฒนา
เครือขายการ
เรียนรูขององค
และภาคี
เครือขาย
สุขภาพ 

การดูแล
ผูปวย
เบาหวานเชน 
ลานนวดเทา 
อางสมุนไพร 
ลานกะลา
เปน 
ตน 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.ทบทวน
การจัดสรร
ทรัพยากร
โดยการมี
สวนรวมของ
ชุมชน 

ตามเกณฑโดย 
FCT 
-ทบทวนและ
ปรับระบบการ
นัดตรวจlab
ลวงหนา 
-การดูแลผูปวย
เบาหวานดวย
แพทยทางเลือก 
-บูรณาการการ
คัดกรอง
ภาวะแทรกซอน
ตา ไต เทา และ
ทันตกรรม 
สุขภาพจิต 
-เพ่ิมคลินิค
บริการตาม
ความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอน 
เชน CKD 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.ทบทวนและ
แลกเปลี่ยน

6.อัตรา
ภาวะแทรกซอนทาง
เทา<1.5 
7.อัตราการลดลง
ของ
eGFR<4มากกวา
รอยละ50 
8.อัตราการเกิด
cataract<45% 
 
9.อัตราการเกิด
Diabetic 
retinopathy<10% 
 
10.อัตราการคัด
กรองทางCVD 
Risk<30% 
มากกวา99.5% 

6.อัตรา
ภาวะแทรกซอน
ทางเทา9.15 
7.อัตราการ
ลดลงของ
eGFR<4รอยละ
70 
8.อัตราการเกิด
cataractรอย
ละ20.93 
9.อัตราการเกิด
Diabetic 
retinopathy
รอยละ7.38 
10.อัตราการคัด
กรองทางCVD 
Risk<30% รอย
ละ99.94 
 
แนวทางการ
พัฒนา 
-พัฒนาการ
ประเมินความ
พึงพอใจของผู
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เรียนรูการ
จัดระบบริการ
สุขภาพโดยการ
มีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย 

ใหบริการNCD 
 

ระดับการ
พัฒนา 

3 3 3 3 3 4 เฉลี่ยการพัฒนา  3.1  

2.การดูแล
ผูสูงอายุ
ระยะยาว 

1.บูรณาการ
คณะกรรมการ
การดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาวรวมกับ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
การดูแลคน
พิการของ
อําเภอ 
2.มีการ
ประชุม
ตอเนื่องทุก2
เดือน 
แนวทาง
พัฒนา 
1.ทบทวน

1.แบงประเภทผูสูงอายุ
ตาม ADL เปน 3 กลุม 
2.แบงกลุมติดบานและติด
เตียงเปน4ระดับ(ตําบล
ตนแบบ) 
2.ประเมินการดูแลระยะ
ยาวกลุมติดบานติดเตียง 
3.สํารวจความตองการ
ของผูสูงอายุในชุมชน 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. แบงกลุมติดบานและ
ติดเตียงเปน4ระดับทุก
ตําบล 
2 .ประเมิน Geriatric 
syndromesใหไดอยาง
นอยรอยละ 60 

1.ชุมชนรวม
คนหาปญหา 
ความตองการ 
รวมวางแผน 
รวม
ดําเนินการ 
รวม
ประเมินผล
และรวม
รับผิดชอบโดย
ฐานของการ
พัฒนาระบบ
การดูแลคน
พิการของ
อําเภอ 
2.มีการ
แลกเปลี่ยน

1.เปนแหลง
ศึกษาดูงานท้ัง
ในระดับ
อําเภอและ
ระดับตําบล 
2.ทีมงานมี
ความสุขใน
การทํางาน 
ภาคภูมิใจใน
ผลงานและ
เปนท่ียอมรับ
ของสังคม “มี
ความสุขท่ีเห็น
รอยยิ้ม 
ของผูสูงอายุ” 
4.มีความพึง
พอใจใน

1.ทีมงาน
CUP จัด
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผูดูแล
ผูสูงอายุทุก
ตําบลโดย
การ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากกศน.
และกองทุนฯ
ตําบลทุกแหง  
2.มีศูนย
ใหยืมวสัดุ 
ครุภณัฑ กาย
อุปกรณ เชน 

1.ประเมินADL  
2.ประเมิน ละ
คัดกรองตาม
แนวทาง
Geriatric 
Syndromes 
บางคน 
3.จัดให care 
giver 
รับผิดชอบดูแล
ผูสูงอายุติดบาน
ติดเตียงตาม 
care plan 
รวมกับ care 
managerใน
ตําบลนํารอง 
2.ทํา care 

1.ผูสูงอายุติดเตียง
ไมมีแผลกดทับรอย
ละ100 
 
2.ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ผูดูแลผูสูงอายุ 
 
 
 
3.ผูสูงอายุท่ีไดรับ
การฟนฟูมีระดับ
คะแนนADL 
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

1.ผูสูงอายุติด
เตียงไมมีแผล
กดทับรอยละ
96.72 
2.ความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ
ผูดูแลผูสูงอายุ
(ระหวางเก็บ
ขอมูล) 
3.ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการฟนฟูมี
ระดบัคะแนน
ADL(ระหวาง
เก็บขอมูล) 
 
 

   
ผาน 
ไมผาน 
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คณะกรรมการ
โดยเพ่ิม 
หัวหนาสวน
ราชการ
ผูสูงอายุและ 
care giver 

3.รวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหความตองการ
ของผูสูงอายุ 
4.ทบทวนชองทางการ
สื่อสาร 
 
 
 

เรียนรูการ
ดําเนินงาน
อยาง
สมํ่าเสมอ 
3.มีการ
ประชาสัมพันธ
และขยาย
เครือขายจิต
อาสาอยาง
ตอเนื่อง เชน 
กลุมนักเรียน 
ผูนําชุมชน 
4.มีชมรม
ผูสูงอายุครบ
ทุกตําบลแตยัง
มีกิจกรรมไม
ตอเนื่องบาง
แหง 
 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.ประสาน
และสนับสนุน
ชมรมผูสูงอายุ

ทีมงาน “ไม
วางเราไมวา” 
3. มอบใบ
ประกาศ
เกียรติคุณ
รายบุคคลและ
หนวยงาน 
 
แนวทางการ
พัฒนา 
1.ทบทวนและ
สํารวจความ
ตองการและ
แรงจูงใจใน
การ
ดําเนินงาน
ของทีมงานใน
ทุกระดับ 
2.ประสานการ
จัดตั้งศูนย
เรียนรูการ
ฟนฟูสภาพ
ผูสูงอายุ 
3.ประกวด

เตียง ท่ีนอน
ลม  
3. มีการ
ระดมทุน 
แรงงานและ
ทรัพยากรใน
ชุมชน เชน 
การปรับท่ีอยู
อาศัย 
4.ไดรับงบ
สนับสนนุ
จากกองทุน
ฟนฟู
สมรรถภาพท่ี
จําเปนตอ
สุขภาพระดับ
จังหวัด
จันทบุรี เชน 
pampers
การปรับ
สภาพท่ีอยู
อาศัย 
 
แนวทางการ

conference 
รวมกับFCT
ครอบครัว 
ชุมชนในตําบล
นํารอง 
3.จัดระบบการ
ดูแลตามเกณฑ
ในแตละกลุม
โดยมีพ่ีเลี้ยง
ระดับ CUP ท้ัง 
4 เครือขายของ 
FCT 
4.จัดกิจกรรม
ฟนฟู
สมรรถภาพ
ผูสูงอายุทุกวัน
ศุกรแรกของ
เดือนโดยทีม
care giver 
และจิตอาสา 
 
แนวทางการ
พัฒนา 
2.ประเมิน 
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ใหผานตาม
เกณฑโดยการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
 
3.สนับสนุนให
มีนโยบายและ
มาตรการทาง
สังคมท่ีเปน
ลายลกัษณ
อักษรโดย
ชุมชน 
3.ประสาน
และสนับสนุน
การ
ดําเนินงาน
โรงเรียน
ผูสูงอายุ 
 

ผูสูงอายุ
สุขภาพดี 
4.สํารวจความ
พึงพอใจของผุ
ใหบริการ
เฉพาะดาน
ผูสูงอายุ 

พัฒนา 
1.พัฒนา
ระบบ
ฐานขอมูลใน
ทุกระดับ 
2.ประสาน
และ
สนับสนุน
การสมัครเขา
รวมโครงการ
ตําบลLong 
Term Care 
กับ สปสช.ให
ครบทุกแหง 

Geriatric 
Syndromes 
รอยละ 60 
2. จัดระบบ
บริการตามสิทธิ
ประโยชนของ
ผูสูงอายุคลอบ
คลุมท้ัง3กลุม 
 
 
 
 

ระดับการ
พัฒนา 

 

4 3 4 4 4 4 เฉลี่ยการพัฒนา 4   

3.
ไขเลือดออก 

1.มี
คณะกรรมการ

1.มีการรับฟงขอคิดเห็น
ผานทุกเวที ทุกระดับ 

1.มีการใช
งบประมาณ

1.มีการ
มอบหมายงาน

1.อปท.
สนับสนุน

1.สุมประเมิน
หมูบานปลอด

1.HI,CI <10% 
2.อัตราปวยไมเกิน 

1.HI,CI = 8 % 
2.อัตราปวย 

ผาน 
ไมผาน 
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SRRT ระดับ
อําเภอ 
2.มีการกํากับ
ติดตาม
ตอเนื่องโดยใช
ระบบไลน 
3.มีแผน
ชัดเจนในทุก
ตําบล 
4.ทุกตําบลมี
คณะกรรมการ
ทํางาน
ตอเนื่อง 
5.ทีม
รักษาพยาบาล
จัดทํา
มาตรฐานใน
การดูแล
กําหนดระบบ
รายงานโรค
ตามcriteria 

 กองทุนและมี
แผนตอเนื่อง 
2.ชุมชนมีสวน
รวมในการคิด 
รวมทํา 
ประเมิน รวม
รับผิดชอบ 
 

ชัดเจนเปน
ระบบ 
2.ทีมงานมี
ความพึง
พอใจ/ภูมิใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
3.บางพ้ืนท่ี
เปนตนแบบให
พ้ืนท่ีอ่ืนได 
4.มีนวัตกรรม
การปองกัน
โรคโดยใชภูมิ
ปญญา
ชาวบานใน
พ้ืนท่ี 

งบประมาณ
ในการ
ควบคุมโรค 
2.สนับสนุน
การประกวด
การใช
นวตักรรม
ปองกันโรค 
3.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
รวมกับรพ.
พระปกเกลา
และ
เครือขาย 
7.ทบทวน
Conference 
caseรวมกับ
รพ.
พระปกเกลา
และ
เครือขาย 

ลูกน้ํายูงลาย
ตอเนื่อง 
2.ระบบทีม
ควบคุมโรค
เคลื่อนท่ีเร็ว 
3.จัดบริการการ
รักษาตาม
เกณฑมาตรฐาน
การดูแลโรค
ไขเลือดออก 
4.มีการ
สอบสวนและ
รายงานโรคตาม
ระบบทันเวลา
ทุกราย 

100 ตอแสน
ประชากร 
3.อัตราDengue 
Shock=0 
 
4.อัตรา
Readmit=0 

23.91 ตอแสน
ประชากร 
3.อัตรา
Dengue 
Shock=0 
4.อัตรา
Readmit=0 

ระดับการ
พัฒนา 

 

4 4 4 4 4 4 เฉลี่ยการพัฒนา=4   
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4.ระบบ
บริการ

การแพทย
ฉุกเฉิน 

1.มี
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ
อําเภอ 
2.มี
คณะกรรมการ
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัยทาง
ถนน 
3.มีการ
ประชุม
ติดตามงาน
ตอเนื่อง 
4.มีการ
กําหนด
มาตรการ
ดําเนินงาน
รวมกัน5ดาน 

1.มีชองทางการรับรูความ
ตองการหลากหลายเชน
website,facebook,Line,
โทรศัพท,ตูรับความ
คิดเห็น,ทางวาจา,จากการ
ประชุมตางๆ 
2.มีชองทางการสื่อสารใน
การสงตอผูปวยฉุกเฉิน 

1.จัดประชุม
เครือขายทุก
ระดับ 
2.ประชาชนมี
สวนรวมใน
การแกไข
ปญหา
อุบัติเหตุ
จราจร 
3.บูรณาการ
งานกับ
หนวยงานอ่ืน 
4.มาตรการ
ดานชุมชน 
อบรมอาสา
ฉุกเฉินชุมชน
ครบทุกตําบล 

1.ประเมิน
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ
รอยละ85.43 
2.ผลการ
พัฒนาER
คุณภาพผาน
เกณฑทุกแหง 

ทองถ่ิน
สนับสนุน
งบประมาณ
ในการ
ดําเนินงาน 
2.มีการใช
ทรัพยากร
จากชุมชน 
คน เงิน ของ 
ขอมูลรวมกัน 

1.มีการเรียนรู 
ทบทวน การ
จัดระบบดูแล
สุขภาพ 
2.มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

1.ผูปวยวิกฤตทิี่มา

ดวยระบบการแพทย

ฉุกเฉิน>75% 

 
2.ระยะเวลารับแจง

เหตุถึงที่เกิดเหตุ

ภายใน10นาที 100% 

 
3.อปท.ที่จัดบริการ

การแพทย

ฉุกเฉิน>75% 

1.ผูปวยวิกฤติ

ที่มาดวยระบบ

การแพทย

ฉุกเฉิน15% 

2.ระยะเวลารับ

แจงเหตุถงึที่เกิด

เหตุภายใน10

นาที 83.90% 

3.อปท.ที่

จัดบริการ

การแพทย

ฉุกเฉิน85.71% 

ผาน 
ไมผาน 

ระดับการ
พัฒนา 

 

4 3 3 4 3 3 เฉลี่ยการพัฒนา 3.3  

 


